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Πρόλογος 

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώθηκε 
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών» 
(αναμορφώθηκε με την υπ’ αρίθμ. 99826/B7 (ΦΕΚ 1852/07.07.2014 τ.Β΄) Υπουργική 
Απόφαση), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και 
πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ισοδύναμη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην 
ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) βάσει του Ν. 2525/1997, αρθ. 6, παρ. 4 και του υπ’ αρίθμ. 
6780/Β7/20-1-2006 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ. Από το 2018-19, το πρόγραμμα έχει 
αναμορφωθεί, και η λειτουργία του διέπεται από την υπ' αρίθμ ΦΕΚ Β΄ 
3245/08.08.2018 απόφαση. 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες 
της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών. 

Σκοπός είναι η συμβολή στην παραγωγή γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων στις 
επιστήμες της αγωγής με χρήση Νέων Τεχνολογιών. 

Το Π.Μ.Σ. δημιουργήθηκε με σκοπό την εμβάθυνση των γνώσεων σε θέματα παιδαγωγικής 
και νέων τεχνολογιών ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης, κυρίως 
με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς και με 
την ανάγκη εξειδίκευσης των εν ενεργεία αλλά και των μελλοντικών εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα παιδαγωγικής, 
αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. 

Μετά από 15 έτη επιτυχημένης λειτουργίας, το Π.Μ.Σ. συνεχίζει να στοχεύει στην υψηλή 
εξειδίκευση και έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής και τις Νέες Τεχνολογίες στην 
Εκπαίδευση για μια Κοινωνία της Γνώσης και ένα Σχολείο ανοικτό και προοδευτικό. 

 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 

του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Σοφός Αλιβίζος  
Καθηγητής 

 
  



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

2020-21 

 

4  

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ίδρυση Και Ανάπτυξη 

Η Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιστορικά, έχει τις ρίζες της στα 1918, όταν, στο ευρύτερο 
πλαίσιο των εθνικών και οικονομικών ανακατατάξεων που ακολούθησαν την ανακωχή του 
Μούδρου (17/30 Οκτώβρη 1918), η Ελλάδα εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο των Τεσσάρων 
Μεγάλων Δυνάμεων, τον Απρίλιο του 1919, να καταλάβει στρατιωτικά την περιοχή της 
Σμύρνης. Τότε, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή 
προτείνει την ίδρυση νέου Πανεπιστημίου. Ενόψει, επομένως, της οριστικοποίησης των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας επί της «Ζώνης της Σμύρνης», ο διαπρεπής 
μαθηματικός υποβάλλει, στις 20 Οκτωβρίου του 1919, πρόταση με τίτλο «Σχέδιον περί 
ιδρύσεως νέου πανεπιστημίου εν Ελλάδι, υποβληθέν εις την ελληνικήν Κυβέρνησιν». Προτείνει 
την ίδρυση Ιωνικού Πανεπιστημίου βασιζόμενος στην επέκταση της ελληνικής επικράτειας και 
στο δεδομένο ότι ο ελληνικός κόσμος είναι διαμεσολαβητής του σλαβικού και 
τουρκο-αραβικού κόσμου και του κόσμου της Δύσης. Ο διεθνούς κύρους επιστήμονας θεωρεί 
ότι η Αθήνα, ως το μοναδικό κέντρο παιδείας του Ελληνισμού, δεν επαρκεί πλέον για τις 
ανάγκες του, ιδιαίτερα ως προς το ανατολικό του σκέλος. Προτείνει δε τρεις πιθανές έδρες για 
την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου: τη Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη και τη Χίο, με ισχυρά για την 
καθεμία πόλη συνηγορούντα κριτήρια επιλογής. Το Ιδρυτικό Διάταγμα του Πανεπιστημίου 
Σμύρνης εκδίδεται την 1η Δεκεμβρίου του 1920 από την Ύπατη Αρμοστεία της Ελλάδας. 
Επίσημος οργανωτής διορίζεται ο Κωνσταντίνος Στ. Καραθεοδωρή. Τα πρώτα σχέδια 
προβλέπουν ίδρυση Σχολών που θα σχετίζονται με την αξιοποίηση της περιοχής, ως 
νευραλγικού σημείου για τον υπερπόντιο ελληνισμό, ενώ στην τελική πορεία των εργασιών το 
Πανεπιστήμιο κρίνεται εφάμιλλο των μεγάλων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά, δεν 
μπόρεσε ποτέ να λειτουργήσει λόγω της Μικρασιατικής καταστροφής. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράματος του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. 
Επανιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Σήμερα, 
σχεδόν μια τριακονταετία μετά, έχοντας ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του, με 16 
Τμήματα, 33 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 1 Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής, το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. 
Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ οι Σχολές και τα Τμήματα 
του λειτουργούν σήμερα στις ακόλουθες νησιωτικές πόλεις: Μυτιλήνη, Χίο, Καρλόβασι Σάμου, 
Ρόδο, Ερμούπολη Σύρου και Μύρηνα Λήμνου, συγκροτώντας ένα Πανεπιστήμιο - Δίκτυο που 
καλύπτει όλους τους Νομούς του Αιγαίου. 

Κύριο χαρακτηριστικό των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η ανάπτυξη νέων 
γνωστικών αντικειμένων, συνήθως διεπιστημονικών, τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις 
ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας, όσο και στις απαιτήσεις και 
προσδοκίες των φοιτητών του για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε συνδυασμό με 
άριστες προοπτικές επαγγελματικής ανάδειξης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναπτύσσεται με 
μεθοδικότητα, επιμονή και υπομονή, σύμφωνα με τα Στρατηγικά Σχέδια και τα Πενταετή 
Προγράμματα Ανάπτυξης του. Στα προγράμματα αυτά αποτυπώνονται οι αποκτημένες 
εμπειρίες τόσο ως προς δυσκολίες λειτουργίας Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε ακριτικά νησιά, 
όσο και ως προς την επικοινωνία μέσα σε ένα Πανεπιστημιακό Δίκτυο που λειτουργεί κάτω από 
τις ιδιαίτερες συνθήκες του Ελληνικού Αρχιπελάγους. Οι εμπειρίες αυτές είναι που οδήγησαν το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου να είναι το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που έχει πλήρως εντάξει τις 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην καθημερινή του πρακτική, υλοποιώντας έτσι, 
στο βαθμό που του αναλογεί, στην Κοινωνία της Πληροφορίας.  
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Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Πανεπιστημιακή Μονάδα Λέσβου 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

• Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

• Τμήμα Γεωγραφίας 

• Τμήμα Κοινωνιολογίας 

• Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

Σχολή Περιβάλλοντος 

• Τμήμα Περιβάλλοντος 

• Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου 

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης 

• Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

• Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

• Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 
 
Πολυτεχνική Σχολή 

• Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

• Τμήμα Μαθηματικών 

• Τμήμα Στατιστικής Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
 

Πολυτεχνική Σχολή 

• Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

• Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  

• Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου 

Πολυτεχνική Σχολή 

• Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου 

Σχολή Περιβάλλοντος 

• Τμήμα Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής  
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

• Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία 

• Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία 

• Κρίση και Ιστορική Αλλαγή 

Τμήμα Γεωγραφίας 

• Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική 

• Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου 

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

• Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή 

• Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

• Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία 

• Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

• Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία 

Σχολή Περιβάλλοντος 

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας 

• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (Διατμηματικό) 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

• Εnvironmental Sciences, Policy and Management 

• Μ.Sc. in Environmental Sciences 

• Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή 
 

Τμήμα Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής 

•  Διατροφή, Ευζωία & Δημόσια Υγεία 
 

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

• Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ 

• Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού (Διατμηματικό) 

• Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA 

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

• Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Διϊδρυματικό) 

• Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε. 
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Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας 

• Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Μαθηματικών 

• Σπουδές στα Μαθηματικά 

• Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

• Διδακτική Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

• Έρευνα στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα 

• Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα 

• Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 

• Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

• Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

• Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή 

• Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: θεωρία και πράξη (Διιδρυματικό) 

• Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Διατμηματικό) 

• Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης (Διιδρυματικό) 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

• Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση 

• Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων 

• Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης 

• Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό 

• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 

• Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή 

• Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο 

• Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες 

• Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις 

• Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Διατμηματικό) 

Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
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•  ΠΜΣ στην Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων 

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

•  ΠΜΣ στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς 

•  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

•  ΠΜΣ στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

•  ΠΜΣ στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

•  ΠΜΣ στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

•  ΠΜΣ στην Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυή Επιχειρηματικότητα 

•  ΠΜΣ στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα 

  

http://ipdi.aegean.gr/
https://odim.aegean.gr/
http://medmode.aegean.gr/
http://msc.icsd.aegean.gr/
http://msc.icsd.aegean.gr/
http://msc.icsd.aegean.gr/
http://msc.icsd.aegean.gr/
http://msc.icsd.aegean.gr/
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Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου 

URL: http://www.sae.aegean.gr/ 
 
Η Πανεπιστημιακή Μονάδα της Ρόδου φιλοξενεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών η 
οποία περιλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και το Τμήμα Μεσογειακών 
Σπουδών. Περιλαμβάνει επίσης τις διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής και των Τμημάτων, τη 
Βιβλιοθήκη (παράρτημα της κεντρικής βιβλιοθήκης). Η σχολή στεγάζεται σε τρία κτήρια 
(«27ης Μαρτίου», «Κλεόβουλος» & «Υπατία») που φιλοξενούν αίθουσες διδασκαλίας, 
εργαστήρια, βιβλιοθήκες και γραφεία διδασκόντων. 

Η πόλη της Ρόδου είναι από τις πλουσιότερες πόλεις της Ελλάδας σε φυσική και δομημένη 
ομορφιά, ιστορία, πολιτισμό και δραστηριότητες. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο του νησιού 
της Ρόδου και αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού Δωδεκανήσου. Το μεσαιωνικό τμήμα 
της πόλης, με το εντυπωσιακό οχυρωματικό τείχος, διατηρεί αναλλοίωτο το μεσαιωνικό του 
χαρακτήρα και έχει αναγνωρισθεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Σήμερα, αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης πόλης, όπου αναπτύσσονται 
εμπορικές, τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενώ περιλαμβάνει και 
κατοικημένες περιοχές. Στο σύγχρονο τμήμα της πόλης κυριαρχεί η κοσμοπολίτικη 
ατμόσφαιρα ενός σύγχρονου τουριστικού θέρετρου, με επιβλητικά δημόσια κτίρια, 
μεγάλους και άνετους δρόμους με δενδροστοιχίες, πάρκα, παραλίες και ένα πλούσιο και 
πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο. 

Το νησί της Ρόδου, με έκταση 1398 τετραγωνικά χιλιόμετρα αποτελεί το μεγαλύτερο νησί 
της Δωδεκανήσου, στο οποίο ζουν πάνω από 100.000 κάτοικοι. Το ήπιο και γλυκό κλίμα, η 
καταγάλανη θάλασσα και οι καταπληκτικές παραλίες, μαζί με τις ανέσεις της μοντέρνας 
ζωής, κάνουν τη Ρόδο έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους και τουριστικά αναπτυγμένους 
προορισμούς της Ελλάδας. Μια οροσειρά σαν ραχοκοκαλιά σχηματίζεται κατά μήκος του 
νησιού, με ψηλότερες κορυφές το βουνό Αττάβυρος, ύψους 1215μ., τον Αρταμύτη, ύψους 
850μ. και τον Προφήτη Ηλία, ύψους 800μ. Ήμερα, καταπράσινα μικρά οροπέδια, γραφικοί 
κολπίσκοι, παραδοσιακά χωριά και η μοναδική κοιλάδα των πεταλούδων συνθέτουν το 
όμορφο και ενδιαφέρον περιβάλλον του νησιού. 

Η Ρόδος συνδέεται αεροπορικώς με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και άλλα 
νησιά του Αιγαίου. Συνδέεται, επίσης, ακτοπλοϊκώς με τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τα 
υπόλοιπα Δωδεκάνησα και άλλα νησιά του Αιγαίου. 

  

http://www.sae.aegean.gr/
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Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Όργανα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

H Διοίκηση του Πανεπιστημίου ασκείται από το Πρυτανικού Συμβούλιο, τον Πρύτανη και τη 

Σύγκλητο. 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4485/2017, 

αποτελείται από: 

1. Τον Πρύτανη 

2. Τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 

3. Τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

4. Τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων 

5. Τον Αντιπρύτανη  Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης 

6. Τον εκπρόσωπο Διοικητικού Προσωπικού 

7. Τον εκπρόσωπο των φοιτητών 

 

Ο Πρύτανης  

Ο Πρύτανης εκπροσωπεί και διευθύνει το Πανεπιστήμιο, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του, συγκαλεί τη Σύγκλητο και μεριμνά για την υλοποίηση των 

αποφάσεών της. Στο έργο του αυτό συνεπικουρείται από τους τρεις Αντιπρυτάνεις  

H Σύγκλητος  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 

τ. Α΄) η Σύγκλητος αποτελείται από: 

α) Τον/την Πρύτανη του Πανεπιστημίου. 

β) Τους/τις Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου. 

γ) Τους Κοσμήτορες/τις Κοσμητόρισσες των Σχολών. 

δ) Τους/τις Προέδρους των Τμημάτων. 

ε) Τους/τις εκπροσώπους των φοιτητών/τριών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της 

Συγκλήτου των περιπτώσεων α΄ έως δ΄. Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει 

δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν 

είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω 

του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας/μία (1) εκπρόσωπος από 

την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. 

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών/τριών εκλέγονται, μαζί με τους 

αναπληρωτές/ρώτριες τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές/τριες με δικαίωμα 

συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των 

φοιτητών/τριών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος. 
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στ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν/μία (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος. 

ζ) Έναν/μία (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος. 

Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων στ΄ και ζ΄εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές 

τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας 

προσωπικού του Ιδρύματος, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, για διετή θητεία και 

δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία. 

Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι 

εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών 

υπαλλήλων. 

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, μπορεί να καλούνται και να παρίστανται χωρίς δικαίωμα 

ψήφου εκπρόσωποι των Συλλόγων του Μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του 

Ιδρύματος, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς που κρίνονται απαραίτητα για την 

ενημέρωσή της. 

Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Η διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου διέπεται από το ΠΔ145/2007 
(οργανισμός). Ο διοικητικές δομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου περιλαμβάνουν δύο Γενικές 
Διευθύνσεις. Λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα του Ιδρύματος οι υποκείμενες 
Διευθύνσεις οργανώνονται σε διάρθρωση Μήτρας με έξι Κεντρικές (θεματικές) Διευθύνσεις 
και πέντε Περιφερικές (χωρικές) Διευθύνσεις. Το οργανόγραμμα των υπηρεσιών 
συμπληρώνεται από αυτοδύναμα γραφεία και τις Γραμματείες Σχολών και Ακαδημαϊκών 
Τμημάτων.  

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου διορθώνονται ως εξής: 
1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 
2. Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Προγραμματισμού και 

Δικτύων 
3. Περιφερειακές Διευθύνσεις 
4. Αυτοτελείς Δομές 

• Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης  
• Γραμματεία Συγκλήτου/Συμβουλίου 
• Γραφείο Πρυτανείας 
• Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας 
• Νομική Υπηρεσία 

5. Γραμματείες Σχολών & Τμημάτων 

Διεύθυνση Περιφερειακής Διοικητικής Υποστήριξης Ρόδου 

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργούν Περιφερειακές Διοικητικές Διευθύνσεις που 
εδρεύουν σε κάθε νησί -πλην της Λέσβου-, όπου υπάρχει Τμήμα ή Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Χίο, Σάμο, Ρόδο και Σύρο.  

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου περιλαμβάνει: 

• Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων 

• Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων 

• Περιφερειακό Γραφείο Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων 
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• Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 

• Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

• Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών  
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Υποδομή Υποστήριξης Σπουδών στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου 

Κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαθέτει όλη την απαραίτητη και σύγχρονη 
υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη του Προγράμματος Σπουδών του. Ταυτόχρονα, 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως η 
Βιβλιοθήκη, η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το Γραφείο Διασύνδεσης 
προσφέρουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου πρόσβαση στη σύγχρονη 
γνώση και πληροφορία, αλλά και σύνδεση με την αγορά εργασίας. 
 

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

URL: http://www.lib.aegean.gr   

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε ταυτόχρονα με το Πανεπιστήμιο το 
1984. Η χωροθέτηση των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε πέντε 
νησιά καθόρισε τη διάρθρωση και τη φυσιογνωμία της βιβλιοθήκης, η οποία και 
προσέλαβε τη μορφή δικτύου Βιβλιοθηκών, με Παραρτήματα στα νησιά στα οποία 
λειτουργούν μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Από την έναρξη της λειτουργίας της (1986) η Βιβλιοθήκη ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην 
πρόκληση του συγκερασμού των αντίρροπων τάσεων, πρόκληση που επιβάλλει η 
γεωγραφική διασπορά των παραρτημάτων της και η ανάγκη ύπαρξης μίας ενιαίας 
Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, με κοινή πολιτική σε θέματα βιβλιοθηκονομίας και επεξεργασίας 
του υλικού, όπως και σε θέματα στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε ιδιαίτερα, πέρα από την οργανωτική δομή της 
βιβλιοθήκης, και η χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης, το οποίο 
λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου, με κεντρική εγκατάσταση στην Μυτιλήνη. 

Η έδρα της Βιβλιοθήκης και η Κεντρική Υπηρεσία της βρίσκονται στη Μυτιλήνη, ενώ 
παραρτήματα της λειτουργούν, εκτός από τη Μυτιλήνη, στη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο, τη Σύρο 
και τη Λήμνο. Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από 81.823 τόμους βιβλίων και 714 
συνδρομές έντυπων επιστημονικών περιοδικών.  

Στις βασικές αυτές κατηγορίες υλικού πρέπει να προστεθούν και οι εξής ειδικές συλλογές: 

• Συλλογή οπτικοακουστικών μέσων 

• Βάσεις δεδομένων 

• Εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

• Διδακτορικές διατριβές. 
Η συλλογή παρακολουθεί τη σύγχρονη βιβλιογραφία και περιλαμβάνει ελληνικά, 

αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά βιβλία. Το υλικό ταξινομείται με το δεκαδικό σύστημα 
ταξινόμησης DEWEY, καταλογογραφείται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς κανόνες 
καταλογογράφησης 2 και η θεματική ταξινόμηση γίνεται βάσει των θεματικών 
επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. 

Τα τεκμήρια που συγκροτούν τη συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι καταχωρημένα στον online 
κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC – OnlinePublicAccessCatalogue). Η αναζήτηση τους μπορεί 
να γίνει μέσω ειδικών τερματικών εγκατεστημένων στο χώρο της Βιβλιοθήκης, καθώς και 
από οποιοδήποτε άλλο χώρο εργασίας που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της 
Βιβλιοθήκης. Η ταξιθέτηση του υλικού γίνεται σε βιβλιοστάσια ανοικτής πρόσβασης. 

http://www.lib.aegean.gr/
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Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της, η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική για 
όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ενώ παρέχεται δυνατότητα χρήσης της και σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους μελετητές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση 
του δικαιώματος του δανεισμού είναι η κατοχή κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης, η οποία 
εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

Εσωτερικός Διαδανεισμός 

Μέσω διαδανεισμού, οι χρήστες οιουδήποτε Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης μπορούν να 
δανειστούν υλικό από τα υπόλοιπα Παραρτήματα. 

Παραγγελία άρθρων 

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να καταθέτουν στο οικείο Παράρτημα αιτήσεις 
παραγγελίας άρθρων περιοδικών τα οποία δεν υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη, ως 
μέλος του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών «ΕΡΜΗΣ» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, 
προωθεί online τη σχετική παραγγελία σε άλλες Βιβλιοθήκες - μέλη του Δικτύου και 
παραλαμβάνει το παραγγελθέν υλικό ταχυδρομικώς ή μέσω FAX σε επείγουσες 
περιπτώσεις. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Το δίκτυο της Βιβλιοθήκης παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον 
ενιαίο κατάλογο της Βιβλιοθήκης, στις βάσεις δεδομένων της (ScienceCitationIndex, 
Premier, BooksinPrint κ.α.), στις βάσεις της ΗΕΑΕlink (WilsonWeb και OCLC), καθώς και στα 
ηλεκτρονικά περιοδικά της Βιβλιοθήκης και τους διαθέτες της ΗΕΑΕlink. Η δυνατότητα αυτή 
παρέχεται μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στο Διαδίκτυο. 

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

URL: https://ype.aegean.gr/    

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος της είναι η ανάπτυξη, λειτουργία και 
συντήρηση της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής (δίκτυα φωνής και δεδομένων) για 
την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών αναγκών του 
Πανεπιστημίου. Έδρα έχει τη Μυτιλήνη (Λέσβος) και διαθέτει Περιφερειακά Τμήματα σε 
όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες και τα Γραφεία του Πανεπιστημίου (Χίο, Σάμο, Ρόδο, 
Σύρο και Αθήνα). 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών με το Κέντρο Δικτύων ΑΙΓΑΙΟ-ΝΕΤ 
αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία 
του δικτύου τηλεματικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δηλαδή την τήρηση των 
προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία 
του ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών 
του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Είναι υπεύθυνη για τον συνεχή 
ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του δικτύου τηλεματικής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τις τεχνοοικονομικές δυνατότητες, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής που 
χαράσσει η Σύγκλητος του Ιδρύματος. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών -σε 
συνδυασμό με το Κέντρο Δικτύων (ΑΙΓΑΙΟ-ΝΕΤ) - στους χρήστες της Ακαδημαϊκής 

https://ype.aegean.gr/
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Κοινότητας (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτικό, ερευνητικό και 
διοικητικό προσωπικό) περιλαμβάνουν: 

• Σύνδεση με το Διαδίκτυο μέσω του Πανεπιστημιακού Διαδικτύου (Gunet). 

• Παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών. 

• Παροχή βασικών δικτυακών υπηρεσιών. 

• Υπηρεσία υποστήριξης και αρωγής χρηστών (helpdeks). 

• Υπηρεσία κοστολόγησης τηλεφωνικών κλήσεων. 

• Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης και Τηλεκπαίδευσης. 

• Υποστήριξη των εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
(Οικονομική Υπηρεσία, Γραμματείς κλπ.) 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την 
ασφαλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων και φωνής. Συγκεκριμένα διασφαλίζει, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και τις αποφάσεις της Συγκλήτου: 

• Το απόρρητο της διακινούμενης πληροφορίας από υποκλοπές. 

• Την αποθηκευμένη πληροφορία. 

• Την ακεραιότητα των συστημάτων των κόμβων του δικτύου από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

URL: http://www.aegean.gr/career  

Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι ένας θεσμός που έκανε την εμφάνιση του στο χώρο των 
Ελληνικών Πανεπιστημίων με κύριο στόχο τη διασύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 
την Αγορά Εργασίας, την Παραγωγή και την Οικονομία γενικότερα. Άρχισε να λειτουργεί ως 
πρόγραμμα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι ενταγμένο στο Β' Κ.Π.Σ., και συνεχίζει τη λειτουργία του στο 
πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ. 

Μέσα από το θεσμό του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχεται η ευκαιρία, αφενός στους 
οικονομικούς φορείς να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις δυνατότητες των αποφοίτων των 
Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και αφετέρου στους φοιτητές και αποφοίτους να 
ενημερωθούν για τις ανάγκες των ελληνικών εργοδοτικών φορέων σε επιστημονικό και 
τεχνολογικό προσωπικό, καθώς και για τις τάσεις στην αγορά εργασίας. 

Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η παροχή συμβουλευτικών και ειδικότερων 
υπηρεσιών, προκειμένου οι φοιτητές να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους 
σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις γνώσεις που αποκόμισαν 
από τις σπουδές τους. 

Στην προσπάθεια να εξυπηρετηθούν όσο καλύτερα γίνεται τα Μέλη της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας προβλέπεται η συμμετοχή των στελεχών του Γραφείου Διασύνδεσης σε 
Ημερίδες και Συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ενώ προσφέρονται οι παρακάτω 
υπηρεσίες: 

• Ενημέρωση των φοιτητών/τριών σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
υποτροφιών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

• Προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αναζήτησης εργασίας, όπως 
σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής, καθώς και 
συμβουλές για προσωπικές συνεντεύξεις. 

• Τράπεζα Δεδομένων με βιογραφικά των αποφοίτων του Πανεπιστημίου. 

http://www.aegean.gr/career
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• Διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων, όπου παρουσιάζονται θέματα ειδικού 
ενδιαφέροντος από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και στελέχη 
επιχειρήσεων. 

• Πληροφόρηση των τελειόφοιτων / απόφοιτων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας 
και ενημέρωση για την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 

• Πληροφόρηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών για τους διαθέσιμους 
αποφοίτους των ΑΕΙ, καθώς και για τις ειδικότητες τους. 

Γίνεται προσπάθεια, ώστε οι περισσότερες από τις παραπάνω δραστηριότητες να 
συμπεριλαμβάνονται και στην Ηλεκτρονική Σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης, η οποία 
συνεχώς ανανεώνεται. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στον απομακρυσμένο χρήστη να 
ενημερώνεται ή να έρχεται σε επαφή με το Γραφείο Διασύνδεσης από οποιοδήποτε σημείο 
του Ελλαδικού Χώρου ή του Εξωτερικού. 

Επιπλέον, το Γραφείο Διασύνδεσης αναπτύσσει τις παρακάτω δραστηριότητες: 

• Διεξαγωγή έρευνας με θέμα: «Η Επαγγελματική Αποκατάσταση και Εξέλιξη των  
Αποφοίτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 

• Καθημερινή παρακολούθηση των Αγγελιών και Δημοσιεύσεων του Αθηναϊκού και 
Επαρχιακού Τύπου. 

• Καταγραφή των Αποφοίτων των Τμημάτων σε Βάση Δεδομένων και προσπάθεια 
της όσο τον δυνατόν συχνότερης επαφής μαζί τους, μέσω της αποστολής 
Περιοδικών Εκδόσεων (Newsletters) του Γραφείου. 

• Έκδοση τεσσάρων ενημερωτικών Φυλλαδίων Συμβουλευτικής με θέματα: «Σύνταξη 
Βιογραφικού Σημειώματος», «Συνέντευξη Επιλογής», «Συνοδευτική Επιστολή» και 
«Συστατική Επιστολή». 

• Διεξαγωγή Πιλοτικής Έρευνας με εκατό (100) εταιρείες και ανάπτυξη επαφών με τις 
εταιρείες αυτές με στόχο την ανεύρεση Θέσεων Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης. 

• Ανεξάρτητη επαφή με άλλες εταιρείες, οι οποίες ζητούν άμεσα αποφοίτους για 
πρόσληψη. 

• Διοργάνωση σεμιναρίων Πληροφορικής για τους πρωτοετείς φοιτητές και ημερίδων 
με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, όπως «Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη 
και στην Αμερική και η αναγνώριση τους στην Ελλάδα». 

• Διοργάνωση Ημερών Καριέρας (CareerDays). Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει 
συνεντεύξεις αποφοίτων που αναζητούν εργασία με υποψηφίους εργοδότες, ενώ   
ο δεύτερος κύκλος αφορά στη συλλογή βιογραφικών σημειωμάτων. 

Συμβουλευτικός Σταθμός 

URL: http://tlipolemos.aegean.gr/councellingcenter/ 
URL: http://www1.aegean.gr/counselling/  
 

O Σταθμός της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(Σ.Σ.Σ.A.E.ΠA.) ιδρύθηκε το 2010 με πρωτοβουλία και απόφαση της Πρυτανείας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου και λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2011. Λειτουργεί ως ένα πλέγμα 

ψυχολογικής στήριξης των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας καθ’ όλη τη διάρκεια των 

σπουδών τους. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν λύσεις σε κάποια προσωπικά 

τους προβλήματα και αναζητούν βοήθεια ή επιθυμούν να μοιραστούν τους 

προβληματισμούς τους για σημαντικά θέματα που τους απασχολούν. 

http://tlipolemos.aegean.gr/councellingcenter/
http://www1.aegean.gr/counselling/
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Προσφερόμενες Υπηρεσίες: 

• Ατομική Συμβουλευτική  

• Ομαδική Συμβουλευτική Φοιτητών  

• Ομαδική Συμβουλευτική Γονέων  

• Συμβουλευτική Οικογένειας  

• Ψυχοεκπαίδευση Γονέων Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες/Αναπηρίες  

• Ομάδες Αγωγής Υγείας  

• Δίκτυο Εθελοντών Φοιτητών  

• Ανίχνευση Αναπτυξιακών Δυσκολιών σε Παιδιά Προσχολικής/Πρώτης Σχολικής Ηλικίας  

• Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών Μαθητών Α’βάθμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης  

• Τηλεσυμβουλευτική  

• Σεμινάρια 

Επιστημονικά Υπεύθυνη 

Τσαμπαρλή Αναστασία, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Γνωστική Ψυχολογία  

 

Υπεύθυνη λειτουργίας του Σταθμού 

Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ 
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Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Εκτός από την παροχή σύγχρονης ποιοτικής εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
επικεντρώνει τις δραστηριότητες του και στην καλλιέργεια και προαγωγή της βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας. Η σύνδεση με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα 
και Επιχειρήσεις, τα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, η υψηλή ποιότητα του ερευνητικού και 
επιστημονικού προσωπικού, έχουν οδηγήσει στα εξαιρετικά αποτελέσματα που το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει να επιδείξει στον τομέα αυτόν. 

Η ερευνητική πολιτική του ιδρύματος συνίσταται στην υποστήριξη κάθε ερευνητικής 
πρωτοβουλίας. Πρόκειται για μια πολιτική η οποία υποστηρίχτηκε από όλες τις Διοικήσεις 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αφενός μεν έδωσε τη δυνατότητα σε όλο το προσωπικό του 
Πανεπιστημίου που ασχολείται με την έρευνα να αναπτύξει ερευνητικές πρωτοβουλίες, 
αφετέρου δε οδήγησε στη δημιουργία θυλάκων γνωστικών αντικειμένων, που αποτέλεσαν 
σημεία ανάπτυξης της έρευνας και καταξίωσης του Πανεπιστημίου στο διεθνή ερευνητικό 
χώρο. Οι επιστημονικές περιοχές έντονης ερευνητικής δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου περιλαμβάνουν τις επιστήμες και τεχνολογίες περιβάλλοντος, τις κοινωνικές 
επιστήμες, τις οικονομικές επιστήμες και την επιστήμη της διοίκησης, τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών, τα μαθηματικά και τη μαθηματική φυσική, τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες της εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, η έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνέβαλε σημαντικά και στην επίλυση 
προβλημάτων τοπικής κλίμακας, συνδέοντας έτσι τη λειτουργία του Πανεπιστημίου με τις 
τοπικές κοινωνίες των νησιών, τα οποία υποδέχονται τα διάφορα Τμήματα του. 
Παράλληλα, συνέβαλε στη δημιουργία επιστημονικού δυναμικού υψηλής στάθμης, που 
μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο χώρο της έρευνας, της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
και της παραγωγικής διαδικασίας. 

Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην ανάπτυξη της δραστηριότητας του δε θα 
μπορούσε να αγνοήσει τη σημασία της βασικής έρευνας. Δεδομένου ότι οι διατιθέμενοι 
πόροι για τη βασική έρευνα είναι περιορισμένοι, το ίδιο το Πανεπιστήμιο έχει 
χρηματοδοτήσει πολλά ερευνητικά έργα μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Την ευθύνη της διαμόρφωσης ολοκληρωμένης πρότασης προς τη Σύγκλητο με θέμα την 
ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου, αλλά και την ευθύνη υλοποίησης της πολιτικής 
αυτής, έχει η Επιτροπή Ερευνών. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών    
συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Ε.Λ.Ε.) ενημερώνει το διδακτικό και 
ερευνητικό προσωπικό Πανεπιστημίου για ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, 
ενθαρρύνει την υποβολή προτάσεων για συγκεκριμένα προγράμματα έρευνας, κατευθύνει 
και καθοδηγεί το προσωπικό του Πανεπιστημίου ως προς τις διαδικασίες χρηματοδότησης 
και την εξεύρεση των σχετικών πόρων. 
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Ακαδημαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς Συνεργασίες 

Το πρόγραμμα Erasmus+ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον 
εκπαιδευτικό τομέα και ενεργοποιείται ειδικότερα στο επίπεδο της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής της διάστασης. 

Το Erasmus+ περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, με κυριότερη και πλέον διαδεδομένη την 
κινητικότητα διδασκόντων και φοιτητών ανάμεσα σε συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά ΑΕΙ. Άλλες 
δράσεις του προγράμματος είναι η οργάνωση και υλοποίηση εντατικών προγραμμάτων 
σπουδών σε συνεργασία με ευρωπαϊκά ΑΕΙ, η πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS), η δημιουργία θεματικών δικτύων, κ.ά. Κοινή 
συνισταμένη όλων των δράσεων του Erasmus+ είναι η συστηματική μέριμνα για την 
ενθάρρυνση της διακρατικής ακαδημαϊκής συνεργασίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της 
προώθησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας και, κυρίως, με την ενίσχυση της ακαδημαϊκής 
αναγνώρισης των σπουδών και των ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει δυναμικά στο πρόγραμμα Erasmus+ από το 1990. Το 
2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του απένειμε τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, που του 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα για ολόκληρη τη δεύτερη φάση της εφαρμογής 
του, δηλαδή ως την ακαδημαϊκή χρονιά 2006-7. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του μέχρι σήμερα, έχει 
οικοδομήσει ένα ευρύ δίκτυο διεθνών συνεργασιών (πάνω από εκατό διμερείς συμφωνίες 
Erasmus+) και δίνει ένα σημαντικό "παρών" στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία μέσω της 
ακαδημαϊκής κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων, καθώς και μέσω της ενεργοποίησης 
εντατικών και διεθνών προγραμμάτων σπουδών, στα οποία συμμετέχει είτε ως 
ίδρυμα-διοργανωτής είτε ως πανεπιστήμιο-εταίρος. Τη διοικητική στήριξη του 
προγράμματος Erasmus+ έχει το Γραφείο Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών 
Συνεργασιών, που λειτουργεί στη Μυτιλήνη εξυπηρετώντας τις ανάγκες των Τμημάτων, του 
διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών σε όλες τις πανεπιστημιακές μονάδες του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Κινητικότητα Φοιτητών και Διδασκόντων 

Η κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων με υποτροφία Erasmus+ πραγματοποιείται μέσω 
διμερών συμφωνιών σε επίπεδο Τμημάτων, τις οποίες συνάπτει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
με τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Φοιτητές και διδάσκοντες, με την 
οικονομική ενίσχυση του Εθνικού Φορέα (ΙΚΥ), έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν για 
ορισμένο χρονικό διάστημα σε πανεπιστήμια της Ε.Ε., καθώς και σε πανεπιστήμια των 
επιλέξιμων συνδεδεμένων χωρών (Βουλγαρία, Ρουμανία). Η κινητικότητα των διδασκόντων 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παροχής διδακτικού έργου και η διάρκεια της κυμαίνεται 
από μία έως δύο εβδομάδες, με τη δέσμευση πραγματοποίησης διαλέξεων οκτώ 
τουλάχιστον διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα στο πανεπιστήμιο υποδοχής. 

Η κινητικότητα φοιτητών αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα σπουδών, προπτυχιακό, 
μεταπτυχιακό και διδακτορικού διπλώματος. 

Η προβλεπόμενη διάρκεια μετακίνησης και διαμονής στο ή στα πανεπιστήμια υποδοχής 
κυμαίνεται από τρεις έως δώδεκα μήνες. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να πάρει υποτροφία 
Erasmus+ μόνο μια φορά για όλη τη διάρκεια των σπουδών του. 
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Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+, πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών 
Συνεργασιών, που συντονίζει την κινητικότητα σε κεντρικό επίπεδο. Επίσης, οφείλουν να 
έρθουν σε επαφή με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος τους, για να καταρτίσουν από 
κοινού το πρόγραμμα μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν στο ή στα πανεπιστήμια 
υποδοχής. 

Εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus+ 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συνεχίζοντας μια μακρόχρονη παράδοση φιλοξενίας και 
υποστήριξης των ξένων φοιτητών, δέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος φοιτητές από   
ξένα Ευρωπαϊκά ιδρύματα, μεριμνώντας για την ενσωμάτωση τους στα προγράμματα 
σπουδών των Τμημάτων του. Παρέχει στους εισερχόμενους φοιτητές του υποστήριξη 
πληροφόρησης και οργάνωσης, πρόσβαση στις βιβλιοθήκες και στα εργαστήρια του, 
μαθήματα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, σίτιση και στέγαση και οικονομικές 
διευκολύνσεις όμοιες με αυτές που απολαμβάνουν οι δικοί του φοιτητές. 

Το Σύστημα Διδακτικών Μονάδων ECTS 

Το ECTS, τμήμα του προγράμματος Erasmus+, είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς 
Διδακτικών Μονάδων. Κύριος στόχος του Ε0Τ8 είναι η αναγνώριση των ακαδημαϊκών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ε.Ε και η μεταφορά των διδακτικών μονάδων από το 
πανεπιστήμιο υποδοχής στο οικείο πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται 
ακαδημαϊκά οι μετακινούμενοι φοιτητές που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν ένα τμήμα 
των σπουδών τους σε πανεπιστήμια της Ευρώπης. Παράλληλα, διευκολύνει την 
ενσωμάτωση των μετακινούμενων φοιτητών στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών των ξένων 
πανεπιστημίων και εγγυάται τη διαφάνεια στην απόδοση των διδακτικών μονάδων που 
προκύπτουν από την περίοδο φοίτησης στο εξωτερικό. Για την εφαρμογή του ECTS 
απαιτείται η Συμφωνία Εκμάθησης (Learning Agreement), η οποία συνάπτεται μεταξύ του 
φοιτητή, του ιδρύματος προέλευσης και του ιδρύματος υποδοχής. Η Συμφωνία αυτή γίνεται 
με την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή και συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής του 
φοιτητή στο πρόγραμμα Erasmus+. 
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Υποστηρίζοντας τις Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Στέγαση Φοιτητών 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεριμνά για τη στέγαση των φοιτητών του σε όλες τις 
Πανεπιστημιακές Μονάδες. Στη Χίο λειτουργεί φοιτητική εστία και ταυτόχρονα 
μισθώνονται και δωμάτια σε ξενοδοχείο. Στη Μυτιλήνη, στη Σάμο και στη Ρόδο 
μισθώνονται επιπλωμένα δωμάτια σε ξενοδοχεία. Στη Σύρο παρέχεται στεγαστικό επίδομα 
στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Οι φοιτητές οι οποίοι διαμένουν στην εστία ή στα 
μισθωμένα δωμάτια δεν έχουν καμιά οικονομική επιβάρυνση. Οι προϋποθέσεις παροχής 
δωρεάν στέγασης, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής καθορίζονται στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Σίτιση Φοιτητών 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεριμνά για τη σίτιση των φοιτητών του σε όλες τις 
Πανεπιστημιακές Μονάδες. Στη Σάμο, στη Χίο και στη Ρόδο οι φοιτητές σιτίζονται σε 
Πανεπιστημιακά εστιατόρια. Στη Μυτιλήνη και στη Σύρο οι φοιτητές σιτίζονται σε 
εστιατόρια που έχουν επιλεγεί κατόπιν διαγωνισμού. Οι προϋποθέσεις παροχής δωρεάν 
σίτισης καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής καθορίζονται στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Υγειονομική Περίθαλψη 

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν, με αίτηση τους και εφόσον δεν καλύπτονται από άλλον 
ασφαλιστικό φορέα, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του Πανεπιστημίου, η οποία 
αντιστοιχεί με την κάλυψη του Δημοσίου. 

Φοιτητικό Εισιτήριο 

Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου παίρνουν το Ειδικό Δελτίο Εισιτηρίου, το 
οποίο ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται με την εγγραφή των φοιτητών στο επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος. Με αυτό δικαιούνται έκπτωσης (μειωμένο εισιτήριο) στα αστικά και 
υπεραστικά μέσα μεταφοράς. 

Υποτροφίες - Βραβεία 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αριστείας στην έρευνα ως 
βασικό πυλώνα διάκρισής του και έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της επίδοσης των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του στις σπουδές και την 
έρευνα, με απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος και με χρηματοδότηση από τον 
τακτικό προϋπολογισμό, έχει θεσπίσει τη χορήγηση Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας, τα 
οποία αφορούν στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν οι Σχολές του 
Ιδρύματος. Όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα βραβεία χορηγούνται σε 
εκείνους, των οποίων η μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή έχει οδηγήσει, είτε σε 
δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, είτε σε ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο 
διεθνές συνέδριο με έκδοση πρακτικών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ερευνητικού 
χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο ίδιο πλαίσιο έχει θεσπιστεί και η χορήγηση της 
Υποτροφίας «Παναγιώτη Σεβαστέλη» σε αριστεύσαντες διπλωματούχους απόφοιτους 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους, η Φοιτητική Μέριμνα και το Γραφείο Διασύνδεσης, ανακοινώνουν 
διάφορες προκηρύξεις υποτροφιών από άλλα κληροδοτήματα, ιδρύματα κλπ.  
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Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) 

URL: http://www.pre.aegean.gr  

Πρόεδρος Τμήματος:  Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής 
Τηλ.: 22410 99201 
  

Προϊσταμένη Γραμματείας: Ζουμπά Χρυσούλα 
 Τηλ.: 22410 99210-11-12, FAX: 22410 99209  
 Email:  PTDE_Gramm@aegean.gr  
 Δημοκρατίας 1, 85132, ΡΟΔΟΣ 

Φυσιογνωμία του Τμήματος 

Το σύνολο των διδασκομένων από το Τμήμα επιστημονικών αντικειμένων συνθέτει ένα 
διεπιστημονικό πλαίσιο μεθόδου και κατανόησης της παιδαγωγικής διαδικασίας, που 
βασίζεται στην πολυμέρεια των γνώσεων και στο συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής. Υπό 
το πρίσμα αυτό, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαμορφώνουν στον τετραετή κύκλο σπουδών 
τους εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ηθική. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα αποκτήσουν επιστημονικές, διδακτικές και γενικότερα 
διανοητικές μεθόδους και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν αφενός να κατανοήσουν την 
κοινωνική λειτουργία των επιστημών και των εκπαιδευτικών μηχανισμών και αφετέρου να 
προσδιορίσουν τις συντεταγμένες των επιστημών της αγωγής και να ασκήσουν τις 
δυνατότητες που τους παρέχουν, ώστε να αγωνίζονται για μαθησιακές συνθήκες που θα 
καταστήσουν δυνατή την καλλιέργεια και την πνευματική συγκρότηση όλων των παιδιών 
χωρίς διάκριση φυλής, έθνους, θρησκείας και κοινωνικής τάξης. 

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διδασκαλία νέων διδακτικών αντικειμένων, (π.χ. 
περιβαλλοντική αγωγή, δίγλωσση εκπαίδευση, χρήση νέων τεχνολογιών), στην μεθοδολογία 
έρευνας και σε σύγχρονες προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. 

Το Τμήμα στον Ελληνικό Ακαδημαϊκό χώρο 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου προσπαθεί να εξασφαλίσει ακαδημαϊκή ποιότητα, παρέχοντας σε 
θεωρητικό επίπεδο τις βάσεις που χρειάζεται ο σύγχρονος εκπαιδευτικός της Α'/Βάθμιας 
εκπαίδευσης στα κύρια γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών 
επιστημών. 

Καλύπτει όλο το φάσμα των επιστημών της αγωγής, από την παιδαγωγική θεωρία και τις 
θεωρίες μάθησης, έως την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την κλινική και γνωστική 
ψυχολογία. Καλύπτει επίσης τις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και τις θετικές επιστήμες, 
δίνοντας όμως έμφαση σε εκείνα τα γνωστικά πεδία που επικεντρώνονται στη λεγόμενη 
«διδακτική μετατόπιση» των επιστημονικών γνώσεων, δηλαδή στη μετατροπή τους σε 
αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (Διδακτική της Γλώσσας, Διδακτική των 
Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, Διδακτική της Ιστορίας). 

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
παραμέτρους της εκπαίδευσης, συνδυάζει την εμπεριστατωμένη και κριτική γνώση στα 
πεδία των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών με νέα γνωστικά αντικείμενα 
όπως οι νέες τεχνολογίες, η δίγλωσση εκπαίδευση, η περιβαλλοντική εκπαίδευση κ. α. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις πάνω σε εκπαιδευτικά και 

http://www.pre.aegean.gr/
mailto:PTDE_Gramm@aegean.gr
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παιδαγωγικά ζητήματα. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών εντάσσει νέα γνωστικά αντικείμενα στο βαθμό που αυτό 
υπαγορεύεται από τα ερευνητικά δεδομένα. Η προσέγγιση μεγάλου φάσματος 
επιστημονικών πεδίων παρέχει τη δυνατότητα συγκρότησης περισσότερων, αλλά ισότιμων 
ως προς το αποτέλεσμα, συνθέσεων ατομικού προγράμματος σπουδών, οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών - φοιτητριών στο 
πλαίσιο γενικών κατευθύνσεων. 

Προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Α'/βάθμιας εκπαίδευσης της 
χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που επιτυγχάνει με 
την πρώτη προσπάθεια στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. 

Στο πλαίσιο του θεσμού των ολοήμερων σχολείων, οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης tα τελευταία χρόνια εντάσσονται στο σύνολο τους στο 
εκπαιδευτικό δυναμικό της Α'/βάθμιας εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι πολλοί 
πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν επιλεγεί για τη στελέχωση άλλων - εκτός Εκπαίδευσης - 
δημόσιων Υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, η μεγάλη «αγορά εργασίας» παραμένει 
η Α'/βάθμια Εκπαίδευση. 

Δομή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Στο τμήμα λειτουργούν οι μη θεσμοθετημένοι τομείς: 

Α' - Τομέας Παιδαγωγικών Επιστημών και Ψυχολογίας 

Β' - Τομέας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Διδακτικής τους 
Γ' - Τομέας Θετικών Επιστημών - Νέων Τεχνολογιών και της Διδακτικής τους 
Δ' - Τομέας Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Λαογραφίας 

Τα Εργαστήρια 

Αποστολή όλων των Εργαστηρίων του Τμήματος είναι: 

• Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα που σχετίζονται με τα αντικείμενα των 
εργαστηρίων. 

• Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και 
αλλοδαπής 

• Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, διαλέξεων και η 
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. 

Εργαστήριο Γλωσσολογίας 

Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο 
γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας. Ειδικότερα το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο 
δραστηριότητας την περιγραφή και ανάλυση της κοινής νεοελληνικής γλώσσας με βάση τον 
προφορικό και το γραπτό λόγο, τη συγκέντρωση διαλεκτικού υλικού για την κατάρτιση 
ειδικού «Διαλεκτολογικού Αρχείου», με σκοπό τη δημιουργία του γλωσσικού άτλαντα της 
Δωδεκάνησου, τη μελέτη της διγλωσσίας στη Ρόδο και τη δίγλωσση εκπαίδευση γενικά και 
τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας. 
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Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων 

Το Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα των Μαθηματικών, της Διδακτικής και των 
εφαρμογών τους και ειδικότερα στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών 
του Τμήματος στη χρήση πολυμέσων, νέων μεθόδων και τεχνολογιών. Τα ανωτέρω 
γνωστικά αντικείμενα αναφέρονται στη βασική έρευνα σε σύγχρονους τομείς της 
μαθηματικής επιστήμης, στις εφαρμογές των Μαθηματικών σε νέες τεχνολογίες μετάδοσης 
της γνώσης, στην τεχνολογία μαθηματικής εκπαίδευσης από απόσταση με συστήματα 
ανοικτά και ευέλικτα, στην ανάπτυξη μαθηματικών εφαρμογών σε περιβάλλοντα 
πολυμέσων και ιδεατής πραγματικότητας σε ειδικούς τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
στην ανάπτυξη υλικού μάθησης και διάδοσης των εφαρμογών των Μαθηματικών για 
ειδικές ομάδες χρηστών. 

Εργαστήριο Καλλιτεχνικής & Πολιτισμικής Παιδείας 

Το Εργαστήριο Καλλιτεχνικής Παιδείας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
σε θέματα τέχνης, κουλτούρας, επικοινωνίας και πολιτιστικής πολιτικής, καθώς και στα 
αντικείμενα: Ιστορία Τέχνης, Εισαγωγή στην Αισθητική, Ανθρωπολογία και Τέχνη, 
Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία της Τέχνης και της Κουλτούρας, Πολιτισμικά μοντέλα, θέματα 
σύγχρονης πολιτισμικής θεωρίας κτλ. 

Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών 

Το Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών έχει ως βασικό στόχο τη διενέργεια 
έρευνας και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών στις ακόλουθες επιστημονικές 
περιοχές: Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Ιστορίας, Ιστορία της Εκπαίδευσης, 
Εκπαιδευτική Πολιτική, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία, Θρησκειολογία. Οι νέες και 
ταχύτατες επιστημολογικές, θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις που συντελούνται στον 
χώρο της εκπαίδευσης λαμβάνονται άμεσα υπόψη στον σχεδιασμό των δράσεων του 
Εργαστηρίου. Το Εργαστήριο Ι.Κ.Ε. λειτουργεί ήδη επί μία δεκαετία, αλλά πρόσφατα 
ξεκίνησε και η διαδικασία της θεσμοθέτησης του. Στεγάζεται σε έναν μικρό, αλλά 
πολυ-λειτουργικό χώρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο χώρος 
αυτός φιλοξενεί τις ακόλουθες επιστημονικές δραστηριότητες: σεμιναριακά μαθήματα, 
διαλέξεις, προβολές και παρουσιάσεις οπτικο-ακουστικού διδακτικού υλικού. Παράλληλα, 
ο ίδιος χώρος, χρησιμοποιείται και για την φιλοξενία μίας ευρείας ερευνητικής υποδομής. 
Η υποδομή αυτή υπάρχει και συνεχώς επεκτείνεται από δωρεές και αγορές βιβλίων, 
αρχείων και οπτικο-ακουστικών διδακτικών μέσων. Με τον τρόπο αυτόν το Εργαστήριο 
κατορθώνει να μην είναι απλώς ένας χώρος όπου αποθηκεύεται υλικό και φιλοξενείται η 
επιστημονική δραστηριότητα των καθηγητών του Τμήματος. Γίνεται ένας ζωντανός χώρος, 
που βοηθά ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, προπτυχιακούς φοιτητές και το 
ενδιαφερόμενο κοινό. 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Ε.Φ.Ε.) υποστηρίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων 
Φυσικής και Διδακτικής της Φυσικής του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η σύνθεση του 
αποτελείται από καθηγητές διαφόρων βαθμίδων (διδάσκοντες) και αποσπασμένους 
εκπαιδευτικούς Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης (βοηθοί). 
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Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην 
Εκπαίδευση 

Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα 
Επιστημολογίας, Παιδαγωγικής και Διδακτικής των Γνωστικών Αντικειμένων, Ψυχολογίας, 
Κλινικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Διδακτικής των Μέσων, Διαπολιτισμικής 
Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο καλύπτει τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές 
και διδακτικές ανάγκες του τομέα Παιδαγωγικών Επιστημών και Ψυχολογίας στις 
ακόλουθες γνωστικές περιοχές: Παιδαγωγικές Επιστήμες, Ιστορία της Εκπαίδευσης, 
Θεωρίες Μάθησης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτική Έρευνα, Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, Κλινική Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, 
Σχολική Παιδαγωγική, Διδακτική και Έρευνα της διδασκαλίας, Παιδαγωγική των 
Μέσων-Μιντιακή Εκπαίδευση (ΜΜΕ, Κινηματογράφος, ΤΠΕ, Διαδίκτυο), Ιστορία των 
Μέσων στην Εκπαίδευση, Διδακτική των Μέσων και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού Υλικού, Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση, Συγκριτική Παιδαγωγική, Κοινωνική Ένταξη και Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση. Ο χώρος του εργαστηρίου χρησιμοποιείται ως βασική υποδομή για 
ερευνητικές και επιμορφωτικές δράσεις. 

Η Έρευνα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Παρακάτω αναφέρονται τομείς στους οποίους διεξάγεται έρευνα στο Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης: 

• Έρευνα στον τομέα των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση. 

• Έρευνα στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της αντισταθμιστικής 
διαπαιδαγώγησης για παιδιά παλιννοστούντων επαναπατριζόμενων και αλλοδαπών 
μεταναστών. 

• Έρευνα στο πεδίο της συγκριτικής ανάλυσης γλωσσών και της εφαρμοσμένης 
γλωσσολογίας, καθώς και της διδακτικής της γλώσσας. 

• Έρευνα στο πεδίο της λαϊκής παράδοσης με προφορικές μαρτυρίες και της παιδικής 
λογοτεχνίας. 

• Έρευνα στο πεδίο της τοπικής ιστορίας με έμφαση στις προφορικές μαρτυρίες της 
περιόδου της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα. 

• Έρευνα στο πεδίο των Μαθηματικών και της Διδακτικής τους. 

• Έρευνα στο πεδίο της Παιδαγωγικής των Μέσων με σημείο αναφοράς την ένταξη 
των Νέων Μέσων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κι την προώθηση της μιντιακής 
ικανότητας των μαθητών. 
 

Βασικό πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι η 
διερεύνηση των στάσεων των μαθητών απέναντι στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

Πειραματικά σχολεία 

Σκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι η προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και της 
εκπαιδευτικής έρευνας και η πρακτική άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων 
των Α.Ε.Ι. και του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής στην οποία ανήκουν.  

Τα Πειραματικά Σχολεία διοικητικά υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του νομού στην περιοχή του οποίου λειτουργούν. Επιστημονικά εποπτεύονται από το 
Εποπτικό Συμβούλιο του οικείου Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή 
Νηπιαγωγών που αποτελείται από τον Επόπτη και δύο αναπληρωτές Επόπτες, μέλη ΔΕΠ 
του Παιδαγωγικού Τμήματος ειδικότητας των Επιστημών της Αγωγής που ορίζονται με τους 
αναπληρωτές τους από τη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος. 
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Στα Πειραματικά Σχολεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο ανήκουν: 

• 1ο 6/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου,  

• 2ο 6/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, 

• 3/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, 

• 2/θέσιο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου. 

Στόχοι και αντικείμενο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 

Στόχοι του Προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι: 

• Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στις Επιστήμες της 
Αγωγής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και 
επαγγελματικές ανάγκες. 

• Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μελλοντικούς δασκάλους πνεύμα ελεύθερης 
αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής 
συμπεριφοράς. 

• Να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής παιδείας, το σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επίσης στην κοινωνική και οικολογική 
ευαισθητοποίηση των αυριανών δασκάλων και πολιτών. 
 
Από τη σκοπιά αυτή επιδιώκει ειδικότερα: 

• Να τους καταστήσει φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της 
εξισορροπημένης ανάπτυξης του τόπου τους.  

• Να καλλιεργήσει στους φοιτητές του το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής 
ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες. 

• Να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην 
προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. 

• Να τους δώσει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικότητας 
έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών τους. 
 
Παράλληλα το Τμήμα επιδιώκει: 

• Την εκπαίδευση και εμβάθυνση στις βασικές έννοιες όλων των συνιστωσών της 
Εκπαίδευσης. 

• Τη θεμελίωση της θεωρίας μέσα από την πειραματική εμπέδωση που παρέχουν τα 
εργαστήρια και την πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες σχολείου. 

• Την ενημέρωση στα σύγχρονα θέματα και προβλήματα της Παιδείας. 

• Την καλή προετοιμασία του φοιτητή για τυχόν συνέχιση των σπουδών του σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο. 

• Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την υποστήριξη ερευνών διεθνούς κύρους, σε 
συνεργασία με άλλα ιδρύματα και Πανεπιστήμια. 

• Την κατάρτιση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων σύγχρονων 
εργαλείων εκπαίδευσης. 
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Σπουδάζοντας στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής - 
Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», το 
οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). 

Από το 2014-15, το πρόγραμμα έχει αναμορφωθεί, και η λειτουργία του διέπεται από την 
υπ’ αρίθμ. 99826/B7 (ΦΕΚ 1852/07.07.2014 τ.Β΄) Υ.Α. αντικατάστασης της υπ’ αριθμ. 
52478/B7/27.06.2005 (ΦΕΚ 863/27.06.2005 τ.Β’) Υ.Α.  

Από το 2018-2019, το πρόγραμμα σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των νόμων για την 
ανώτατη εκπαίδευση έχει αναμορφωθεί, και η λειτουργία του διέπεται από την υπ’ αρίθμ. 
5732/02.07.2018 και ΦΕΚ Β΄ 3245/08.08.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 

 

Αντικείμενο - Σκοπός του Π.Μ.Σ. 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση των 
πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με 
χρήση Νέων Τεχνολογιών μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και η θεωρητική εμβάθυνση των 
φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται α) με ζητήματα από τη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την 
εθνική εκπαιδευτική πολιτική στα Νέα Μέσα και στις ΤΠΕ, δηλαδή σε μακροκοινωνικό 
επίπεδο, β) με θέματα οργάνωσης της εκπαιδευτικής δομής στη βάση των αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών τα οποία προβλέπουν την οριζόντια ένταξη της ψηφιακής 
μάθησης και την ανάπτυξη μιντιακής φιλοσοφίας, δηλαδή σε μεσοκοινωνικό/θεσμικό 
επίπεδο, γ) με διαδικασίες διαφορετικής οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
εντάσσοντας καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, με στόχο την ποιοτική αναδιοργάνωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι θα πρέπει: 
 
να γνωρίζουν και να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για 1. θεωρητικές προσεγγίσεις για 
την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 2. διδακτικές μεθόδους αξιοποίησης Νέων 
Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 3. τις προσεγγίσεις που 
περιλαμβάνονται στα ΔΕΠΠΣ για την αξιοποίηση των Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, 4. ποικίλες μορφές εκπαιδευτικών λογισμικών και υπηρεσιών 
διαδικτύου που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, 5. προσεγγίσεις 
ερευνητικής μεθοδολογίας στην εκπαιδευτική έρευνα 
 
να καταλαβαίνουν, να περιγράφουν, να επεξηγούν, να αναλύουν και να συγκρίνουν 1. τα 
δομικά στοιχεία θεωρητικών προσεγγίσεων για την οργάνωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, 2. τα επιμέρους στάδια σχεδιασμού και τις φάσεις υλοποίησης διδακτικών 
μεθόδων αξιοποίησης Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 3. τον 
τρόπο οργάνωσης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που απορρέουν από τα ΔΕΠΠΣ και να 
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τεκμηριώνουν την επιλογή τους για την αξιοποίηση των Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, 4.  τη δομή, τον τρόπο πλοήγησης, τη σημασία των επιμέρους 
υπολογιστικών λειτουργιών ποικίλων μορφών εκπαιδευτικών λογισμικών και υπηρεσιών 
διαδικτύου που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, 5. τη δόμηση 
(design) διαφορετικών προσεγγίσεων ερευνητικής μεθοδολογίας και τη σημασία της για τον 
σχεδιασμό έρευνας σε ποσοτικά και ποιοτικά πεδία της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, 
 
να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 1. θεωρητικές προσεγγίσεις για την οργάνωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, 2. σύγχρονες διδακτικές μεθόδους αξιοποίησης Νέων Μέσων 
και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 3. classroom based Curricula και να 
εκπονούν εκπαιδευτικά σενάρια διδασκαλίας για την αξιοποίηση των Νέων Μέσων και 
Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 4. ποικίλες μορφές εκπαιδευτικών λογισμικών 
και υπηρεσιών διαδικτύου που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να οικοδομούν γνώσεις και να στοχάζονται με και 
πάνω στη χρήση ψηφιακών μέσων και πηγών, 5. ερευνητικές δράσεις με στόχο να 
απαντούν σε εκπαιδευτικά ζητήματα ή προβληματισμούς και να προτείνουν παιδαγωγικά 
και εμπειρικά τεκμηριωμένες λύσεις. 

Επαγγελματικές προοπτικές 

Το Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" απευθύνεται 
σε όλους τους επαγγελματίες, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ή 
την επαγγελματική κατάρτιση και επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα και να αποκτήσουν 
εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις Επιστήμες της Αγωγής με 
εμβάθυνση στην Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών. 

Το Π.Μ.Σ. παρέχει πέραν του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και πιστοποίηση 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ισοδύναμη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) 
βάσει του Ν. 3848/2010 αρθ. 2, παρ. 3δ και του υπ’ αρίθμ. 6780/Β7/20-1-2006 εγγράφου 
του ΥΠΕΠΘ. 

 

Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. 

Αριθμός εισακτέων 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως σαράντα (40) ΜΦ. 
Επιπλέον επιτυχόντες ΜΦ, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού, γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. 
ως υπεράριθμοι: ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ο οποίος 
πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού 
αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.  

Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ (κατά την έννοια του άρθρου 
2 του ν.3549/2007, Φ.Ε.Κ. 69/20.03.2007) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να 
προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
ΔΟΑΤΑΠ. Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να καταστούν 
πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών (Σεπτέμβριο 2020), 
με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στο 
Π.Μ.Σ. και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης 
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σπουδών. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 
 
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου 
κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

Επιλογή ΜΦ 

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και έχει 
συγκροτηθεί με απόφαση της ΓΣ, η οποία θα συνεκτιμήσει α) τα ειδικά προσόντα τους, 
όπως προκύπτουν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και β) την αξιολόγησή 
τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. 
1. Για την επιλογή των ΜΦ που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. απαιτούνται: 

• τίτλος σπουδών Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ της  ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων  της αλλοδαπής 

• πολύ καλή γνώση (επιπέδου Γ1) τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή 
Γερμανικής), όπως αυτή πιστοποιείται από αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας. Οι 
υποψήφιοι που δεν διαθέτουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας 
μπορούν να εξετασθούν γραπτώς στην Αγγλική γλώσσα σε θεματολογία από τη 
γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. 

2. Για την επιλογή των ΜΦ που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., εκτός από τα παραπάνω 
προαπαιτούμενα, συνεκτιμώνται: 
A. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα 

δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
B. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν την υποψηφιότητά 
τους σε συνέχεια της έκδοσης πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 
μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω του του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης. 

Γιατί να επιλέξω το Π.Μ.Σ. 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια διδακτική 
και ερευνητική δραστηριότητα στην αξιοποίηση των νέων και ψηφιακών Μέσων και των 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να διαμορφώσει μια αντίστοιχη παράδοση. 
Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Π.Μ.Σ. συνδυάζει το γνωστικό αντικείμενο με 
τη χρήση των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και δίνοντας ευκαιρίες έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε 
ποικίλα πεδία της εκπαίδευσης που σχετίζονται με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών 
αιχμής. 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η 
κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, 
ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας. 

Μοναδικά χαρακτηριστικά: 
• Παροχή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 
• Ευέλικτη φοίτηση σε μορφή εντατικών χρονικών κύκλων ανά μήνα (όπου 

συμπεριλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα και αργίες) ώστε να μπορεί να 
εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης φοιτητών που δεσμεύονται 
επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας 
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• Αξιοποίηση λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζουν γνωστικά 
αντικείμενα θετικών και θεωρητικών μαθημάτων 

• Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και οργανισμούς σε Ελλάδα και Εξωτερικό 
• Δανεισμός φορητού υπολογιστή για όλο το χρονικό διάστημα των σπουδών σε 

ορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που το έχουν ανάγκη 
• Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως το ετήσιο σεμινάριο εκπόνησης 

διπλωματικής εργασίας 
• Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών 
• Υποτροφίες αριστείας βάσει της επίδοσης και ακαδημαϊκών κριτηρίων 

 

Υποτροφίες & Παροχές 

• Χορηγείται υποτροφία ύψους 1.000 και 1.500 ευρώ σε ΜΦ ως εξής: 
o Η υποτροφία των 1.000 ευρώ απονέμεται στον ΜΦ με την καλύτερη επίδοση 

βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου του Μ.Δ.Ε. του αντίστοιχου έτους φοίτησης, 
με την προϋπόθεση ότι αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο, χωρίς να λάβει 
παράταση φοίτησης. 

o Η υποτροφία των 1.500 ευρώ απονέμεται σε έναν ή περισσότερους Μ.Φ. ανά 
έτος με ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης 
Υποτροφιών Αριστείας του Π.Μ.Σ. 

• Υπάρχει δυνατότητα δανεισμού φορητού υπολογιστή για όλο το χρονικό διάστημα των 
σπουδών σε ορισμένο αριθμό ΜΦ που το έχουν ανάγκη. 

• Το Π.Μ.Σ. συνεργάζεται με κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης της Ρόδου, τα οποία απέχουν 
μικρή απόσταση από τα κτίρια στα οποία πραγματοποιούνται τα μαθήματα, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την οικονομικότερη διαμονή των ΜΦ που μετακινούνται 
στη Ρόδο για την παρακολούθηση των μαθημάτων. 

Δίδακτρα 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται καταβολή διδάκτρων ύψους 2.500 €, τα 
οποία καταβάλλονται σε 3 δόσεις ως εξής: 

• 1η δόση ύψους 1.000 € σε συνέχεια της ανακοίνωσης των εισακτέων, 
• 2η δόση ύψους 750 € κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου, 
• 3η δόση ύψους 750 € κατά τη διάρκεια του β΄ εξαμήνου. 

 

Σπουδές και απονομή Μ.Δ.Ε. 

Διάρκεια σπουδών 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα με το τελευταίο 
εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής (Thesis). 

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων: 

• τα δύο πρώτα είναι διδακτικά εξάμηνα με την παρακολούθηση μαθημάτων, 
εργαστηρίων και σεμιναρίων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., 

• το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. 
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Προϋποθέσεις για την απονομή του Μ.Δ.Ε. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 
οκτώ (8) μαθήματα (α΄ και β΄ εξάμηνο) και β) η εκπόνηση μεταπτυχιακής ερευνητικής 
διατριβής (γ΄ εξάμηνο). Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτική η 
παρακολούθηση των μαθημάτων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά. Για την ολοκλήρωση 
κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτείται η παρακολούθηση 10 ενοτήτων εκπαίδευσης και 
μάθησης, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε δύο (2) ώρες διδασκαλίας, εργαστηρίου, 
σεμιναρίων, συμμετοχής σε έρευνα πεδίου, επεξεργασίας εκπαιδευτικού υλικού, 
συμμετοχής σε μαθησιακές δραστηριότητες κλπ. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 
συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται 
ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του α΄ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του β΄ 
εξαμήνου και 30 ECTS για τη μεταπτυχιακή ερευνητική διατριβή. 

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται κατά 50% με δια ζώσης διδασκαλίες που απαιτούν 
φυσική παρουσία στην έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και κατά 50% εξ 
αποστάσεως μέσω των συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΠΜΣ. Οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς 
όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.. Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε εντατικούς 
κύκλους ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης, ενώ για την υποβοήθηση ΜΦ που έχουν 
παράλληλη επαγγελματική απασχόληση, οι ενότητες μπορούν να διεξάγονται όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας (και Σαββατοκύριακα). Μετά από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής και έγκριση της ΓΣ του Τμήματος, μέρος του εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. 
δύναται να πραγματοποιείται αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση 
ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε κάθε 
περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των Συντονιστών 
και Συντονιστριών των μαθημάτων. 
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Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κατηγορία ECTS 

Υ01 Παιδαγωγική και Διδακτική των Μέσων Υποχρεωτικό 7,5 

Υ02 
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υλικού για την 
Ηλεκτρονική Μάθηση 

Υποχρεωτικό 7,5 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(επιλέγονται 2 από τα μαθήματα που προσφέρονται) 

Κατηγορία ECTS 

ΕΑ01 Οικογένεια, Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες Επιλογής 7,5 

ΕΑ02 
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες 
(δεν προσφέρεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21) 

Επιλογής 7,5 

ΕΑ03 Θρησκείες και Διαδίκτυο Επιλογής 7,5 

ΕΑ04 
Σύγχρονες Τάσεις στη Μαθηματική Παιδεία και τα Μαθηματικά 
υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογικών εργαλείων 

Επιλογής 7,5 

ΕΑ05 
Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία με χρήση 
πολυμέσων 
(Δεν προσφέρεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21) 

Επιλογής 7,5 

ΕΑ06 
Εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής: Εφαρμογές τρισδιάστατων 
γραφικών, Εικονικής Πραγματικότητας και εικονικών 
περιβαλλόντων πολλών χρηστών 

Επιλογής 7,5 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κατηγορία ECTS 

Υ03 Εκπαιδευτικές προεκτάσεις των ΤΠΕ Υποχρεωτικό 7,5 

Υ04 Μεθοδολογία Έρευνας Υποχρεωτικό 7,5 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(επιλέγονται 2 από τα μαθήματα που προσφέρονται) 
Κατηγορία ECTS 

ΕΒ01 
Εργαστήριο  δημιουργίας  εκπαιδευτικής ταινίας για τη σχολική δια 
ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Επιλογής 7,5 

ΕΒ02 
Σχεδιασμός, Ποιότητα και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας: Εργαστηριακή 
προσέγγιση με μικροδιδασκαλία 

Επιλογής 7,5 

ΕΒ03 
Παιδαγωγική του Θεάτρου και ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση 
(δεν προσφέρεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21) 

Επιλογής 7,5 

ΕΒ04 
Πολυγραμματισμοί, Νέοι Τρόποι Μάθησης και Διδασκαλία Γλώσσας 
σε Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα  

Επιλογής 7,5 

ΕΒ05 
Οι λαογραφικές σπουδές στη σύγχρονη εποχή -μορφές λαϊκού 
πολιτισμού στον κόσμο της τεχνολογίας 

Επιλογής 7,5 

ΕΒ06 
Διδασκαλία Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με χρήση Νέων 
Τεχνολογιών 

Επιλογής 7,5 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΔΕ Μεταπτυχιακή Διατριβή Υποχρεωτικό 30 
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Κατά το χειμερινό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν τα 

υποχρεωτικά μαθήματα Υ01 και Υ02 και επιλέγουν ένα μάθημα από τα ΕΑ01, ΕΑ02 ή ΕΑ04 

και ένα μάθημα από τα ΕΑ03, ΕΑ05 ή ΕΑ06. 

Κατά το εαρινό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν τα 

υποχρεωτικά μαθήματα Υ03 και Υ04 και επιλέγουν ένα μάθημα από τα ΕΒ01, ΕΒ03 ή ΕΒ04 

και ένα μάθημα από τα ΕΒ02, ΕΒ05 ή ΕΒ06. 

Για να πραγματοποιηθεί ένα μάθημα πρέπει να το επιλέξουν τουλάχιστον πέντε (5) 

μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες. 
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Περιγραφές Μαθημάτων 

* Το περιεχόμενο της περιγραφής των μαθημάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων. 

Y01 Παιδαγωγική και Διδακτική των Μέσων 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παιδαγωγική και Διδακτική των Μέσων  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2433 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Η διδασκαλία παρέχει θεωρητική υποστήριξη κατεύθυνση προκειμένου οι φοιτητές,  μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση: 

σε επίπεδο γνώσεων 

• να οριοθετούν τεκμηριωμένα το επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης και τη 

σχέση της με την Παιδαγωγική των Μέσων και να περιγράφουν τους επιμέρους 

επιστημονικούς κλάδους 

• να γνωρίζουν βασικές κατηγορίες στόχων του ψηφιακού γραμματισμού 

• να γνωρίζουν τη σχετική στοχοθεσία (ΔΕΠΠΣ) για την αξιοποίηση των Μέσων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

• γνωρίζουν τις αρχές της Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσα από την ανάλυση 

εκπαιδευτικών δομών και σχολικών μονάδων 

• να γνωρίζουν σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες σε σχέση με την αξιοποίηση των 

ψηφιακών μέσων  για να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό π.χ. "inverted classroom model", 

το διαδραστικό πίνακα, για να εφαρμόσουν ηλεκτρονική διδασκαλία  

• να γνωρίζουν μεθοδολογία σχεδιασμού ηλεκτρονικού υλικού και με βάση τη μεθοδολογία 

αυτήν να σχεδιάζουν διδασκαλίες και να παράγουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την 

μικτή μάθηση (blended learning) 

σε επίπεδο δεξιοτήτων 

• να σχεδιάζουν αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλία  

• να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διδασκαλία  με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία 

• παρατηρούν με συγκεκριμένα ερευνητικά εργαλεία και να αναλύουν τη διδασκαλία με τη 

χρήση νέων Μέσων, μέσα από παρακολουθήσεις σε σχετικές τάξεις του δημοτικού 
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σχολείου 

σε επίπεδο ικανοτήτων 

• να αναγνωρίζουν τη βασική δομή ερευνητικών εργασιών και να στοχάζονται πάνω στη 

μεθοδολογία επιλεγμένων ερευνητικών εργασιών 

• να στοχάζονται πάνω στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της διδασκαλίας 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 

• Αναζήτηση, συγκέντρωση, ανάλυση και σύνθεση παιδαγωγικών πηγών και στοιχείων 

• Παρουσίαση και υποστήριξη θέματος 

• Ατομική εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Δημιουργική παραγωγή ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, τεκμηριωμένης, υπεύθυνης και κριτικής σκέψης 

• Ικανότητα αναστοχασμού 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Με δεδομένο ότι η ένταξή της ψηφιακής μάθησης στην εκπαίδευση και η θεσμική κατοχύρωση του 

μιντιακού γραμματισμού και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί πραγματικότητα, οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να  απαντήσουν με μια επαγγελματική στάση που θα τους επιτρέπει να 

χρησιμοποιούν τα Νέα και Ψηφιακά Μέσα στην εκπαίδευση, στηριζόμενοι στη αρχή του 

παιδαγωγικού σχεδιασμού. Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε ένα εξειδικευμένο πεδίο της Παιδαγωγικής και πιο συγκεκριμένα 

στη διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο του 

μαθήματος γίνεται επεξεργασία των εξής βασικών θεματικών ενοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν 

κατ’ επιλογή τα επιμέρους θεματικά πεδία: 

Παιδαγωγική Επιστήμη, Παιδαγωγική των Μέσων και Διδακτική των Μέσων 

• Εκπαίδευση στα Μέσα και κατηγορίες μιντιακών στόχων 

• Εκπόνηση αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας 

• Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και διδακτικός μετασχηματισμός 

• Κριτήρια αξιολόγησης διαδικτυακών εφαρμογών (Apps) 

• Παρωθητικός σχεδιασμός για την ψηφιακή μάθηση 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

• Προσεγγίσεις ηλεκτρονικής και διαδικτυακής εκπαίδευσης 

• Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

• Μεθοδολογία δημιουργίας ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού 

Κλασσικές διδακτικές μεθοδολογίες για την ψηφιακή μάθηση 

• Dalton Plan 

• 4 MAT 

• Αξιοποίηση κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες για την ψηφιακή μάθηση 

• Ιστοεξερεύνηση 

• Διαδραστικός πίνακας 

• Ψηφιακή αφήγηση 

Προηγμένες διδακτικές μεθοδολογίες για την ψηφιακή μάθηση 

• Αντεστραμμένη τάξη - Flipped Classroom 

• Επαυξημένη πραγματικότητα 
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• Κινητή μάθηση - audience-response-systeme 

• Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά Μαθήματα 

 

Ενδεικτική δόμηση των θεμάτων σε κύκλους μάθησης 

1ος κύκλος 

Παιδαγωγική Επιστήμη, Παιδαγωγική των Μέσων, Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Μεθόδευση διδασκαλίας και εκπαιδευτικός σχεδιασμός διδασκαλίας με σύγχρονες μεθόδους  

2ος κύκλος 

Ενεργή φάση συμμετοχής 

3ος κύκλος 

Ψηφιακή ταινία/κινηματογράφος στην εκπαιδευτική διαδικασία 

4ος κύκλος 

Ενεργή φάση συμμετοχής 

5ος κύκλος 

Σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες (π.χ. Επαυξημένη πραγματικότητα, Διαδραστικός πίνακας, 

Ιστοεξερεύνηση, ιστοριογραμμή, ανεστραμμένη τάξη κ.α. 

6ος κύκλος – Αξιολόγηση 

Παράδοση εργασιών 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το 50% του μαθήματος παραδίδεται πρόσωπο με πρόσωπο 
ενώ το 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Για το συγκεκριμένο μάθημα αξιοποιείται η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα Moodle όπου τοποθετούνται ηλεκτρονικά 
κείμενα, ψηφιακές πηγές μελέτης και περιβάλλοντα 
εργασίας. 
Μέσα από αυτό το ηλεκτρονικό περιβάλλον γίνεται η 
επικοινωνία με τους φοιτητές, δημοσιεύονται ενημερώσεις 
και δίνονται αναθέσεις εργασίας. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

80 

Συμμετοχή σε online 
δραστηριότητες δημόσιου 
διαλόγου 

30 

Εκπόνηση ενδιάμεσων 
σύντομων εργασιών 

30 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας αξιολόγησης ή 
μελέτη προετοιμασίας για 
τελική γραπτή/προφορική 
εξέταση 

65 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση βασίζεται σε 3 άξονες:  

α) στην ενεργή συμμετοχή τω φοιτητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, η οποία διασφαλίζεται με τη ενασχόλησή τους 
σε συγκεκριμένο παραδοτέο έργο που θεωρείται ως 
προαπαιτούμενος για την κατανόηση του περιεχομένου του 
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μαθήματος και συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις και  

β) την εκπόνηση έργου σε δύο θεματικά πεδία και  

γ) την υποστήριξη του έργου που έχει παραχθεί. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Σημειώσεις του διδάσκοντος στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

- Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Από τη 

Θεωρία στην Πράξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα  και Βοηθήματα. 

- Σοφός, Α. (2015). Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των 

φοιτητών. Ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής για την ενίσχυση του 

ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της μεντορείας. Αθήνα: Γρηγόρης 

- Σοφός, Α./Kron, F. (2010): Αποδοτική διδασκαλία με τη χρήση των Μέσων. Από τα 

πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης. 

- Kron, F. (2012), Σοφός, A. (Επιμ.). Βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθήνα. 

ΙΩΝ. 

- Βοσνιάδου Σ. (2006), Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές, Αθήνα: Gutenberg. 

- Βοσνιάδου Σ. (2006), Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από τις 

σύγχρονες τεχνολογίες, Αθήνα: Gutenberg. 

- Buckingham, D. (2008), Εκπαίδευση στα ΜΜΕ, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 

- Hofstetter, R., Schneuwly, B. (2005) (Επιμ.), Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης. 

Αθήνα:  Μεταίχμιο. 

- Μακ Κουεϊλ, Ν., Βινταλ, Σ. (1993), Μοντέλα Επικοινωνίας, Αθήνα: Καστανιώτη. 

- Luhmann N. (2003), Η πραγματικότητα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

- Maletzke, G. (1991), Θεωρίες της Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα: Παπαζήση. 

- Σολομωνίδου Χ.(2006), Νέες Τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο. 

- Τσαρδάκης, Δ. (1983), Ο άνθρωπος στα δίχτυα της Manipulation, Αθήνα: Σκαραβαίος. 

- Σοφός, Α. (2005), Quid est hoc? Οι Έννοιες της Ικανότητας και της Δεξιότητας που  

σχετίζεται με τα Μέσα στην Εκπαίδευση. Στο: Χατζηδήμου Δ., Βιτσιλάκη Β. (Επιμ.): Το 

σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας. ΙΑ΄ Πρακτικά 

Διεθνούς Συνεδρίου, 248-254. Ρόδος: Αδελφοί Κυριακίδη. 

- Χρήστου, Ι. (2007), Παιδί και ηλεκτρονικό παιχνίδι, Αθήνα: Ταξιδευτής. 
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Y02 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υλικού για την 
Ηλεκτρονική Μάθηση 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υλικού για την 
Ηλεκτρονική Μάθηση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2434 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

σε επίπεδο γνώσεων 

• Να εξηγούν το πλαίσιο και τη χρησιμότητα της ηλεκτρονικής μάθησης. 

• Να αναγνωρίζουν τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης. 

• Να συσχετίζουν την εκπαιδευτική τεχνολογία με θεωρίες μάθησης. 

• Να αναγνωρίζουν τις φάσεις του εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την ηλεκτρονική μάθηση 

βάση συγκεκριμένων μοντέλων. 

• Να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες συγκεκριμένων τεχνολογιών για την ηλεκτρονική μάθηση. 

• Να συμπεραίνουν περί της ποιότητας της ηλεκτρονικής μάθησης. 

σε επίπεδο δεξιοτήτων 

• Να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνολογίες για την ηλεκτρονική μάθηση. 

• Να οργανώνουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό βάση συγκεκριμένου μοντέλου. 

• Να αναλύουν μαθησιακές ανάγκες. 

• Να καθορίζουν μαθησιακούς στόχους και αξιολόγηση. 

• Να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό με Authoring Tools.    

• Να οργανώνουν μαθησιακές δραστηριότητες σε περιβάλλον LMS.  

σε επίπεδο ικανοτήτων 

• Να αναλύουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις για την ηλεκτρονική μάθηση στο 
πλαίσιο της Τυπικής και Μη Τυπικής Μάθησης.  

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 

• Σύνθεση πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 
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• Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Με το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός (Instructional Design) απέκτησε ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε αντίθεση 

με τη συμβατική δια ζώσης διδασκαλία, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με ελάχιστο έστω σχεδιασμό, 

η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αποτελεί τον κατ’ εξοχή τομέα όπου ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

αφενός διεξάγεται συστηματικά και αφετέρου αναπτύσσεται παράλληλα. Διατρέχει όλες τις 

επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής της ηλεκτρονικής μάθησης ενώ εστιάζει κυρίως σε ζητήματα 

εκπαιδευτικού υλικού, μαθησιακών δραστηριοτήτων και αξιολόγησης.  

Στο πλαίσιο λοιπόν του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν το θεωρητικό 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού πάντα συναρτήσει της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της 

ηλεκτρονικής μάθησης και τα βασικά μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και εν συνεχεία θα 

προχωρήσουν μέσα από εργαστηριακές δραστηριότητες στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με 

χρήση εργαλείων συγγραφής περιεχομένου με έμφαση στην αυτό-μάθηση (self-paced learning). 

Ακολουθεί ενδεικτική δόμηση του μαθήματος: 

• Πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης  

o Θεωρίες μάθησης  

o Τεχνολογίες  

• Μοντέλα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ηλεκτρονικών μαθημάτων  

o Συγκριτική παρουσίαση  

o Tο μοντέλο ADDIE  

o To μοντέλο Dick & Carey 

o Πολυμεσική Θεωρία & Αυτό-μάθηση 

o Προσεγγίσεις για την Κινητή Μάθηση και το Web 2.0 

o Κριτήρια ποιότητας ηλεκτρονικών μαθημάτων 

• Εργαστήρια εκπαιδευτικού σχεδιασμού ηλεκτρονικών μαθημάτων  

o Μελέτες περίπτωσης ηλεκτρονικών μαθημάτων 

o Ανάλυση αναγκών & σχεδιασμός δομής ηλεκτρονικού μαθήματος  

• Εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου για την ηλεκτρονική μάθηση  

o Συγκριτική παρουσίαση λογισμικών 

o Εργαλεία ανοικτού λογισμικού 

• Εργαστήρια στον σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων 

• Τελικό Project  

o Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθήματος για αυτό-μάθηση 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το 50% του μαθήματος παραδίδεται πρόσωπο με πρόσωπο 
ενώ το 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με 
τους/τις φοιτητές/τριες  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 80 

Συμμετοχή σε online δραστηριότητες 
δημόσιου διαλόγου 

30 

Εκπόνηση ενδιάμεσων σύντομων 30 
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εργασιών 

Συγγραφή τελικής εργασίας 
αξιολόγησης ή μελέτη προετοιμασίας 
για τελική γραπτή/προφορική εξέταση 

65 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση αποτελείται από τη συμμετοχή των 
φοιτητών/τριων στο δημόσιο διάλογο για την ανάπτυξη 
κριτικής σκέψης και από την υλοποίηση και παρουσίαση 
ενός τελικού έργου (project) σε ατομική βάση. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Σοφός, Α., Λιαράκου, Γ., Καραμούζης, Π., Καζούλλη, Β., & Κώστας, Α. ( 2018). Εκπαίδευση με 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών. Νέα Μέσα – Νέα Μάθηση; Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 

• Τζιμογιάννης, Α. (2017). Ηλεκτρονική μάθηση Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί 

σχεδιασμοί. Αθήνα: Κριτική. 

• Σοφός, Α., Αυγερινός, Ε., Καραμούζης, Π., Χριστοδουλίοφυ, Λ., & Δάρρα μα. (2017). 

Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 

• Αναστασιάδης, Π. (2016). Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη χρήση 

Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου [e-learning] Από τη θεωρία στη Πράξη. 

Αθήνα: Gutenberg. 

• Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου, Β., 2015. Online εξ αποστάσεως εκπαίδευση. [ηλεκτρ. 

βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 

http://hdl.handle.net/11419/182  

• Δημητριάδης, Σ., Ν. (2014). Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Θεσσαλονίκη: 

Εκδόσεις Τζιόλα.   

• Αβούρης, Ν., Καραγιαννίδης, Χ., & Κόμης, Β. (2008). Συνεργατική τεχνολογία Συστήματα και 

Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία. Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργία Γνώσης. 

Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

• Σημειώσεις/παρουσιάσεις/video tutorial διδάσκοντα και επιστημονικά άρθρα, αναρτημένα 

στο Moodle. 

• Οδηγοί χρήσης λογισμικών 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• American Journal of Distance Education 

• Journal of Computers in Education 

• Computers & Education 

• E-Learning and Digital Media 

• International Journal of Mobile and Blended Learning 

• Journal of Online Learning Research 

• International Journal of E-Learning & Distance Education 

 

  

http://hdl.handle.net/11419/182
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Y03 Εκπαιδευτικές προεκτάσεις των ΤΠΕ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτικές προεκτάσεις των ΤΠΕ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ειδικού υπόβαθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2456  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των φοιτητών του πολυσυλλεκτικού μεταπτυχιακού 

προγράμματος. Ειδικότερα: 

Σε επίπεδο γνώσεων, επιδιώκεται οι φοιτητές να: 

1. Γνωρίσουν τις βασικές παραμέτρους της τεχνολογίας. 

2. Αποκτήσουν γνώσεις για τη σχέση της τεχνολογίας με την εκπαίδευση. 

3. Γνωρίσουν τις γνωστικές θεωρίες που πλαισιώνουν τις εκπαιδευτικές χρήσεις της τεχνολογίας. 

4. Γνωρίσουν την πληθώρα των τεχνολογικών εργαλείων και τον τρόπο που αυτά μπορούν να 

αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

1. Να εντοπίζουν τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, τόσο σε τεχνικό όσο και σε  

μαθησιακό/γνωστικό επίπεδο, κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών.  

2. Να εντοπίζουν τα κρίσιμα σημεία που αφορούν την κατασκευή εκπαιδευτικών εφαρμογών και 

της χρήσης τους από τους μαθητές. 

Σε επίπεδο ικανοτήτων: 

1. Να μπορούν να χειρίζονται έναν αριθμό προγραμμάτων που επιτρέπουν την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών εφαρμογών. 

2. Να μπορούν να δημιουργούν εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία αξιοποιούν την τεχνολογία. 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2456
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται η γνωριμία και η καλλιέργεια της σχέσης των φοιτητών με την 

τεχνολογία σε όλες της τις εκφάνσεις κι όχι μόνο παροχή τεχνικών γνώσεων. Πραγματοποιείται μια 

πρώτη γνωριμία με μια σειρά από αναδυόμενες τεχνολογίες που αναμένεται να παίξουν σημαντικό 

ρόλο ως εκπαιδευτικά εργαλεία του άμεσου μέλλοντος. Επίσης, γίνεται γνωριμία με τις βασικές 

αρχές της από απόσταση εκπαίδευσης, τις παραμέτρους  αλλά και τις τεχνικές της. Στόχος είναι η 

απομυθοποίηση της ως διδακτικής μεθόδου αλλά και η χρήση τεχνικών της στην συμβατική 

εκπαίδευση. Τέλος, με τη γνωριμία και χρήση χρήσιμων  λογισμικών  επιχειρείται η δημιουργία 

μια άνετης σχέσης με την πληροφορική και τις νεότερες εφαρμογές της. Να σημειωθεί ότι τα 

μαθήματα είναι δυνατόν να πλαισιωθούν με ομιλίες από προσκεκλημένους καθηγητές και ειδικούς 

στο αντικείμενο, οι οποίοι ποικίλουν τη διδασκαλία και προσθέτουν άλλες ενδιαφέρουσες απόψεις 

στο μάθημα. Το μάθημα απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των φοιτητών του πολυσυλλεκτικού 

μεταπτυχιακού προγράμματος και αναπτύσσεται με βάση τους ακόλουθους άξονες: 

• Βασικές παράμετροι της τεχνολογίες. 

• Θεωρίες μάθησης που πλαισιώνουν τις εκπαιδευτικές χρήσεις της τεχνολογίας. 

• Τεχνολογικά εργαλεία και τρόποι που αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση. 

• Εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων. 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θεωρητικό πλαίσιο, μέσα, τεχνικές, εργαλεία. 

• Αναδυόμενες τεχνολογίες, μέσα, τεχνικές, εργαλεία. 

• Εργαστηριακά μαθήματα παρουσίασης και χρήσης αναδυόμενων τεχνολογιών. 

 

Τα μαθήματα από τον διδάσκοντα είναι δυνατόν να πλαισιωθούν με ομιλίες από προσκεκλημένους 

καθηγητές και ειδικούς στο αντικείμενο, οι οποίοι ποικίλουν τη διδασκαλία και προσθέτουν άλλες 

ενδιαφέρουσες απόψεις στο μάθημα. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Το 50% του μαθήματος παραδίδεται πρόσωπο με πρόσωπο 

ενώ το 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές  

Η χρήση ΤΠΕ αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

80 

Συμμετοχή σε online 
δραστηριότητες δημόσιου 
διαλόγου 

20 

Εκπόνηση ενδιάμεσων 
σύντομων εργασιών 

40 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας/εφαρμογής 

65 

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

2020-21 

 

43  

 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Εργαστηριακές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.  
Κάθε φοιτητής αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να 

υλοποιήσει ατομικά μία εφαρμογή χρησιμοποιώντας 

κάποιο από τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν στις 

διαλέξεις. Η αξιολόγηση γίνεται στη βάση συγκεκριμένων 

κριτηρίων για την παραγωγή υλικού. 

Προϋπόθεση για την απόδοση των διδακτικών μονάδων 

είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Φωκίδης Ε., & Τσολακίδης Κ. (2011). Εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση: Θεωρία 

και πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Διάδραση. 

• Moore G.M., & Kearsley G. (2005). Distance education: A stems view on online learning. 

Wadsworth. 

• Kelly K. (2010) What technology wants. Viking. 

• Postman N. (1999). Τεχνοπώλιο. Εκδόσεις Καστανιώτη. 

• Gates W. (1996). The road ahead. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

• The Economist. (2001). E-trends. Profile Books. 

• Tapscot D. (2009). Ψηφιακή γενιά. Economia, 2009. 

• Negroponte N. (1995). Being digital. New York: Alfred A. Knopf. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Computers and Education 

• International Journal of Game-Based Learning 

• Education and Information Technologies 

• Australasian Journal of Educational Technology 

• Journal of Educational Technology & Society 
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Υ04 Μεθοδολογία Έρευνας 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεθοδολογία Έρευνας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γενικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2457  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να: 

− Περιγράφει τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας και να οριοθετεί την εκπαιδευτική 
έρευνα. 

− Διακρίνει τις φιλοσοφικές, οντολογικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές παραδοχές της 
ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας. Περιγράφει τις βασικές διαφορές μεταξύ ποσοτικής και 
ποιοτικής έρευνας. 

− Ταυτοποιεί τις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα και συγκρίνει τις 
διαφορές των χαρακτηριστικών τους. 

− Είναι ικανός/η να οργανώνει το πλαίσιο μέσα από το οποίο αναδύονται ερευνητικά ερωτήματα, 
καταγράφει τα βήματα μιας ερευνητικής διαδικασίας και σχεδιάζει ένα ερευνητικό 
πρωτόκολλο. 

− Αναζητά βιβλιογραφικό υλικό από διάφορες βάσεις δεδομένων. 

− Γνωρίζει τις βασικές αρχές εκπόνησης ενός ερωτηματολογίου, μιας συνέντευξης, μιας 
δομημένης παρατήρησης, κ.λπ. 

− Περιγράφει τη λογική και τα βήματα μιας δειγματοληπτικής διαδικασίας και διακρίνει την 
τυχαία από τη μη τυχαία δειγματοληψία. 

− Αναλύει τα ερευνητικά δεδομένα. Περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την 
ανάλυση των δεδομένων. 

− Περιγράφει ηθικές και δεοντολογικές αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η 
επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα. Προσδιορίζεται ως «ηθικός ερευνητής». 

− Λαμβάνει υπόψη του τα κριτήρια για την αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής έρευνας. 

− Εκπονεί και συγγράφει ένα ερευνητικό σχέδιο. 
 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω: 

− Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

− Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2457
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

− Η φύση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής έρευνας, φιλοσοφικά και επιστημολογικά 
ζητήματα στην εκπαιδευτική έρευνα.   

− Ερευνητικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Η διαμάχη ανάμεσα στην ποσοτική και την 
ποιοτική έρευνα. Βασικές μεθοδολογικές ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική έρευνα.     

− Στάδια και μέθοδοι έρευνας (δημοσκόπηση, έρευνα δράση, εθνογραφική έρευνα, πειραματική 
έρευνα, μελέτη περίπτωσης, κ.λπ.).   

− Μέσα συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, ομάδες εστίασης, παρατήρηση, 
κ.λπ.).   

−  Ηθική και δεοντολογία της έρευνας.   

− Ανάλυση και παρουσίαση εμπειρικών δεδομένων, συγγραφή ερευνητικής εργασίας (με έμφαση 
στη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία).   

− Κριτήρια για την αξιολόγηση ενός ερευνητικού σχεδίου.   

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το 50% του μαθήματος παραδίδεται πρόσωπο με πρόσωπο 

ενώ το 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

80 

Συμμετοχή σε online 
δραστηριότητες δημόσιου 
διαλόγου 

30 

Εκπόνηση ενδιάμεσων 
σύντομων εργασιών 

30 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας αξιολόγησης ή 
μελέτη προετοιμασίας για 
τελική γραπτή/προφορική 
εξέταση 

65 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Με γραπτές εργασίες: α) γραπτή ενδιάμεση εργασία με 

θέμα: «Κριτική μελέτη ενός ερωτηματολογίου», η οποία 

βαθμολογείται από 0-2 μονάδες, και β) τελική γραπτή 

ατομική απαλλακτική εργασία 3.500-5.000 λέξεων ή 

ομαδική απαλλακτική εργασία δυο φοιτητών/τριών 

5.500-7.000 λέξεων, η οποία βαθμολογείται από 0-8 

μονάδες. Τα θέματα των εργασιών θα δοθούν κατά την 1η 

συνάντηση. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως 

− Λήψη αποφάσεων  

− Αυτόνομη εργασία  

− Ομαδική εργασία  

− Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

− Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
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το άθροισμα των βαθμών της ενδιάμεσης και της τελικής 

εργασίας. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εγχειρίδια του μαθήματος 

- Ανδρεαδάκης, Ν., Βάμβουκας, Μ. (2005). Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής 
ερευνητικής εργασίας: σεμιναριακής, πτυχιακής, διπλωματικής. Αθήνα: Διάδραση.  

- Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: 
Μεταίχμιο.  

- Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου: Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες 
και επαγγελματίες ερευνητές. Αθήνα: Gutenberg.  

Συμπληρωματική βιβλιογραφία 

- Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική. 

- DeMarrais, K., Lapan, S. (2011). Foundations for Research: Methods of Inquiry in Education and 
the Social Sciences. London: Lawrence Erlbaum Associates. 

- Lavrakas, P. (2008). Encyclopedia of Survey Research Methods. London: Sage. 

- Fraenkel, J., Wallen, N. Θ. (2009). How to Design and Evaluate Research in Education. Boston: 
McGraw-Hill. 

- Winkler, A., Metherell, J.-R. (2012). Writing the Research Paper: A Handbook. Boston: 
Wadsworth. 

- Ary, D., Jacobs, L., Sorensen, C., Razavieh, A. (2010). Introduction to Research in Education. 
Boston: Wadsworth. 

- Tomal, D. (2010). Action Research for Educators. New York: Rowman & Littlefield. 

- Kodish, E. (2010). Ethics and Research With Children: A Case-Based Approach. Oxford: Oxford 
University Press. 
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ΕΑ01 Οικογένεια, Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΑ01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικογένεια, Ειδική αγωγή και Νέες τεχνολογίες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ειδικού υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2435  

 
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

H  ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η συνεχιζόμενη απρόσκοπτη εξάπλωση   του   
διαδικτύου (Internet) σε όλες τις χώρες και η αύξηση με εκθετικούς ρυθμούς των πολλαπλών 
εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού world wide web  (www) έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι στις 
ζωές των ανθρώπων. Οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται συνεχώς και εισχωρούν στην οικογένεια και 
το σχολείο με ποικίλες επιπτώσεις και προκλήσεις. Το μάθημα εξετάζει τρεις σημαντικές διαστάσεις 
της σύγχρονης πραγματικότητας: την οικογένεια, την ειδική αγωγή και τις νέες τεχνολογίες. Αρχικά, 
γίνεται μία εισαγωγή στις έννοιες αυτές και στη συνέχεια, παρουσιάζεται η  αλληλεπίδραση και 
αλληλεξάρτηση οικογένειας, ειδικής αγωγής και νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, εξετάζεται ο ρόλος 
των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή και το άτομο με ειδικές ανάγκες/αναπηρίες (ε.ε.α./α.), 
καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών από και για την οικογένεια. 
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Oι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να εντρυφήσουν σε θέματα οικογένειας, 
ειδικής αγωγής και νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα είναι η 
εξοικείωση με:  
(α) την οικογένεια, με έμφαση στην οικογένεια με ένα μέλος με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 
αναπηρίες (ε.ε.α./α.) 
(β) την ειδική αγωγή 
(γ) την αλληλεπίδραση σχολείου και οικογένειας, καθώς και  
(δ) τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή αλλά και την οικογένεια 

Γενικές Ικανότητες 

Οι γενικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο/η πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το 
μάθημα είναι: 

▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

▪ Αυτόνομη εργασία  
▪ Ομαδική εργασία  
▪ Σεβασμός στη διαφορετικότητα  
▪ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2435
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1η ενότητα:  
▪ Οικογένεια, Ειδική Αγωγή, Νέες Τεχνολογίες: εννοιολογικοί προσδιορισμοί μέσω βιωματικών 

δραστηριοτήτων 
2η ενότητα:  
▪ Μοντέλο κατανόησης της οικογένειας   

3η ενότητα:  
▪ Οικογένεια με παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες (ε.ε.α./α.) 

4η ενότητα:  
▪ Ειδική Αγωγή: Φιλοσοφία, αρχές, υποκείμενα, εκπαιδευτικά προγράμματα και σχολικές 

μονάδες ειδικής αγωγής 
5η ενότητα:  
▪ Συνεργασία σχολείου και οικογένειας  

6η ενότητα:  
▪ Οικογένεια και Νέες Τεχνολογίες – Διαδίκτυο 
▪ Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στην ειδική αγωγή 

7η ενότητα:  
▪ Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών από άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες 

8η ενότητα:  
▪ Λογισμικά και προγράμματα στην ειδική αγωγή 

9η ενότητα:  
▪ Ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός 
▪ Εθισμός και Νέες Τεχνολογίες 

10η ενότητα:  
▪ Ηλεκτρονικός εκφοβισμός  
▪  Ασφαλής χρήση Νέων Τεχνολογιών 

 

 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία (50%)  και εξ’ 
αποστάσεως διδασκαλία (50%) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle στην οποία 
τοποθετούνται υλικό και βιβλιογραφικές πηγές μελέτης. 
Μέσα από αυτό το ηλεκτρονικό περιβάλλον γίνεται η 
επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, 
αναρτώνται ενημερώσεις και δίνονται αναθέσεις και 
οδηγίες για τη συγγραφή της εργασία και των 
δραστηριοτήτων/ασκήσεων.   
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου (σύνολο ωρών) 

Διαλέξεις 20 

Αυτοτελής μελέτη 70 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

40 

Συγγραφή εργασίας 60 

Συγγραφή 
δραστηριοτήτων/ασκήσεων 

30 

Δημιουργία power point 5 

Σύνολο Μαθήματος 225 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών βασίζεται: 
▪ στην παράδοση γραπτής εργασίας (50%) και στην 

κατάθεση των κυριότερων σημείων της εργασίας σε 
μορφή power point (10%)  

▪ στην παρουσία και συμμετοχή  των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών  σε διαζώσης δραστηριότητες/ 
ασκήσεις στη διάρκεια των διαλέξεων (10%) 

▪ στην κατάθεση δύο δραστηριοτήτων/ασκήσεων στη 
διάρκεια της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (30%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά, και είναι προσβάσιμα 
στους/στις φοιτητές/τριες.  
 
Είναι αναρτημένα στο moodle  από την αρχή του 
εξαμήνου. 

 
(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
▪ Σημειώσεις της διδάσκουσας αναρτημένες στο Moodle LMS.  
▪ Κούρτη, Ε. (2003). Η επικοινωνία στο διαδίκτυο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
▪ Πολυχρονοπούλου, Σ. (2012). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες. Αθήνα: 

Αυτοέκδοση. 
▪ Στασινός, Δ. (2013). Η ειδική εκπαίδευση 2020. Για μια συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση στο 

νέο-ψηφιακό σχολείο με ψηφιακούς πρωταθλητές. Αθήνα: Παπαζήσης.   
▪ Σοφός, A., & Βρατσάλης, K. (Επιμ.) Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα. 
▪ Singer, D.G., & Singer, L. (Eds.) (2001). Handbook of children and the media. Thousand oaks, CA: 

Sage. 
▪ Τσιμπιδάκη, Α. (2013). Παιδί με ειδικές ανάγκες, οικογένεια και σχολείο: Μία σχέση σε 

αλληλεπίδραση. Αθήνα: Παπαζήσης. 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
▪ Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 

http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/index  
▪ I-Teacher http://i-teacher.gr/  
▪ European Journal of Open, Distance and E-Learning http://www.eurodl.org/ 
▪ International Journal of E-Learning & Distance Education http://www.ijede.ca/index.php/jde  
▪ Journal of Educational Technology & Society http://www.ifets.info/index.php  
▪ Journal of Applied Developmental Psychology 

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-applied-developmental-psychology/ 
▪ Journal of Special Education Technology, http://journals.sagepub.com/home/jst 
▪ The Journal of Special Education, http://journals.sagepub.com/home/sed 
▪ British Journal of Special Education, 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8578 
▪ Journal of Research in Special Educational Needs, 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-3802 
▪ European Journal of Special Needs Education, http://www.tandfonline.com/toc/rejs20/current 
▪ Journal of Special Education Research, https://www.jstage.jst.go.jp/browse/specialeducation/ 
▪ European Journal of Special Education Research, http://oapub.org/edu/index.php/ejse 

 

 
  

http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/index
http://i-teacher.gr/
http://www.eurodl.org/
http://www.ijede.ca/index.php/jde
http://www.ifets.info/index.php
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-applied-developmental-psychology/
http://journals.sagepub.com/home/jst
http://journals.sagepub.com/home/sed
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8578
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-3802
http://www.tandfonline.com/rejs20
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/specialeducation/
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ΕΑ02 Νεοελληνική Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες 

Το μάθημα δεν προσφέρεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΑ02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεοελληνική Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου 
Ειδίκευση γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2436  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα διαρθρώνεται σε ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Σε ένα πρώτο (θεωρητικό) 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γνώσεις: 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα έχει πειραματιστεί και εξασκηθεί:  

- στην περιήγηση των δικτυακών τόπων του ΚΕΓ (Κέντρου ελληνικής γλώσσας) και άλλων 

σχετικών ιστοσελίδων και ψηφιακών βιβλιοθηκών και συνακόλουθα την έρευνα, συλλογή και 

αξιολόγηση-αξιοποίηση ψηφιακού υλικού. 

- σε διδακτικά σενάρια λογοτεχνικού κειμένου, με αξιοποίηση των ΤΠΕ, σε παραδείγματα 

ψηφιακής αφήγησης και ψηφιακού κόμικ, σε φανταστικά «εργαστήρια» λογοτεχνών, στην 

εφαρμογή των wikis. 

Γενικές Ικανότητες 

Δεξιότητες: 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

- συγκροτήσει ένα διδακτικό σενάριο λογοτεχνικού κειμένου αξιοποιώντας τις ΤΠΕ 

- κατασκευάσει την ιστοσελίδα ενός λογοτέχνη  

- ανασυστήσει το «εργαστήριο» ενός λογοτέχνη  

- δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο – ιστολόγιο ανάγνωσης, ώστε να διαχέεται η γνώση.  

- δημιουργήσει μία ψηφιακή αφήγηση ενός λογοτεχνικού κειμένου  

- δημιουργήσει ένα ψηφιακό κόμικ  

- αξιοποιήσει ιστολόγια και ιστοσελίδες πολιτιστικών φορέων στη διδασκαλία της  Λογοτεχνίας 

- αξιοποιήσει τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες βιβλίων (e-book readers) και τα  ηλεκτρονικά 

βιβλία (e-book), ως εργαλεία για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

- εφαρμόζει τα Wikiς στη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας.   

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2436
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επίπεδο, σε ό, τι αφορά την προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου, θα δοθεί έμφαση:  

- στο ιστορικό, κοινωνικό, ιδεολογικό περικείμενο και τη συνομιλία του λογοτεχνικού κειμένου 

με κείμενα άλλων λογοτεχνών καθώς και στην πρόσληψή του. 

- στο λογοτεχνικό κείμενο ως πεδίο ανάδειξης ταυτότητας/ετερότητας 

- στα στοιχεία ποιητικής που διέπουν το λογοτεχνικό έργο. 

Σε ένα δεύτερο (πρακτικό) επίπεδο μας ενδιαφέρει να δείξουμε με ποιο τρόπο οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συμβάλλουν στην αναγνωστική αντίδραση, την πρόσληψη 

και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.  

Τα  εργαλεία που προσφέρουν οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην αυτενέργεια, την απόκτηση  δεξιοτήτων, 

τη διευκόλυνση της έρευνας, την παροχή δυνατότητας πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση 

μέσω των ψηφιακών Βιβλιοθηκών, της ιστοσελίδας της Πύλης για τη διδασκαλία της Ελληνικής 

Γλώσσας, η οποία παρέχει εργαλεία και σημαντικό υποστηρικτικό υλικό στο διαδίκτυο, χρήσιμο για 

τη μελέτη και την έρευνα ζητημάτων και θεμάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας: λεξικά, καταλόγους 

βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικές ανθολογίες, ψηφιοποιημένα λογοτεχνικά βιβλία και μελέτες, 

ψηφιοποιημένα λογοτεχνικά περιοδικά του 19ου και του 20ού αιώνα, κριτικές μελέτες για 

συγγραφείς και ρεύματα, συμφραστικούς πίνακες λέξεων για το έργο συγκεκριμένων συγγραφέων, 

βάσεις δεδομένων, σώματα λογοτεχνικών κειμένων που μπορούν να αξιοποιηθούν ως ψηφιακοί 

μαθησιακοί πόροι και χρήσιμες συνδέσεις, μέσω επίσης της ιστοσελίδας του Σπουδαστηρίου Νέου 

Ελληνισμού κ.ά.  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 50% πρόσωπο με πρόσωπο και 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

η χρήση ΤΠΕ αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος και 

αφορά τη διδασκαλία, την εργαστηριακή εξάσκηση και την 

επικοινωνία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

80 

Συμμετοχή σε online 
δραστηριότητες δημόσιου 
διαλόγου 

30 

Εκπόνηση exposé 30 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας αξιολόγησης ή 
μελέτη προετοιμασίας για 
τελική γραπτή/προφορική 
εξέταση 

65 

Σύνολο Μαθήματος 225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ένα exposé στη διάρκεια του εξαμήνου και γραπτή 

ερευνητική εργασία στο τέλος του εξαμήνου 

Δημόσια παρουσίαση της εργασίας. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
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Καπανιάρης, Α., Παπαδημητρίου Ε. (2012). Ψηφιακά μαθησιακά πλαίσια στο νέο ψηφιακό 
σχολείο, Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 
Κοτρονίδου, Ι, Τόζιου, Τ. (2011). Η ψηφιακή αφήγηση στο σχολείο. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
καλλιέργεια του πολυγραμματισμού και της επικοινωνιακής δεξιότητας των μαθητών. Αθήνα: 
Ζήτη 
Νικολαϊδου, Σ. – Γιακουμάτου, Τ. (2001). Διαδίκτυο και Διδασκαλία. Αθήνα: Κέδρος. 

- Συμπληρωματική Bιβλιογραφία: 

Βασιλικοπούλου, Μ.,   Ρετάλης, Σ. (2008). Αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαίδευση, 
Εργαστήριο Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού – CoSy-Llab Computer 
Supported Learning Engineering Lab, Διαθέσιμο από:  http://cosy.ds.unipi.gr 
Burton  Dwight  L.   (Oct., 1955).  Comic  Books:  A  Teacher's  Analysis  The  
Elementary  School Journal, Vol. 56, No. 2.  
Καπανιάρης, Α., Παπαδημητρίου Ε. (2012). Πληροφορικός γραμματισμός στο νέο ψηφιακό 
σχολείο, Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 
Kim, Η. Ν. (2008). The phenomenon of blogs and theoretical model of blog use in educational 
contexts. Computers & Education, 51, 1342–1352. 
Lambert, J. (2002). Digital Storytelling: Captuting lives, creating commumity. Berkeley, C.A: 
Digital Diner Press. 
Lathem, S. A. (2005). «Learning communities and digital storytelling: new media for ancient 
tradition», in C. Crawford, R. Carisen, I. Gibson, K. McFerim, J. Price, R. Weber & D.A. Willis (eds), 
Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 
2005 Chesapeake, VA: AACE, 2286-2291.  
Moula Evangelia & Christodoulidou Louiza (2018). «Graphic novels as self-conscious 
contemplative metatexts: redefining comics and participating in theoretical discourse», Journal 
of Literature and art studies, no 2, vol. 8, February  2018 (serial number 75) 181-189. 
Μπράτιτσης, Θ. «Από το χαρτί και τον αέρα στην οθόνη: Ο ψηφιακός κόσμος της αφήγησης», 
Μανδραγόρας 50 (2014) 117-119. 
Ohler, J. (2008). Digital Storytelling in the classroom: new media pathways to literacy, learning 
and creativity. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 
Robin, B. R. & McNeil, S.  G. (2012) What educators should know about teaching digital 
storytelling. Digotal Education Review 22: 37-51. 
Τζιμογιάννης, Α. (2010) «Χρήση εργαλείων τύπου wiki στην εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή 
Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος,  321-328. 
Χριστοδουλίδου Λουίζα & Μουλά Ευαγγελία (2017). «Graphic narrative: κριτικός γραμματισμός 
και αυτο-αναφορική αναπλαισίωση του πεδίου», Κείμενα 26 (Δεκέμβριος 2017). 
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ΕΑ03 Θρησκείες και Διαδίκτυο 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΑ03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θρησκείες και Διαδίκτυο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2437  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος αναφέρονται στα ακόλουθα:  

Το διαδίκτυο μετασχηματίζει το θρησκευτικό προϊόν, κάνοντάς το περισσότερο προσαρμόσιμο στις 

ανάγκες μιας «νέας» ψηφιακής θρησκευτικότητας, στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει η προβολή και 

ο ανταγωνισμός των θρησκευτικών προϊόντων. O ψηφιακός αυτός ανταγωνισμός στο χώρο του 

διαδικτύου οδηγεί όλο και περισσότερο τις ίδιες τις θρησκείες σε μια ουσιαστική μετάλλαξη, στην 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

• Να γνωρίζουν τη «νέα» ψηφιακή θρησκευτικότητα 

• Να κατανοούν το ρόλο των παραδοσιακών θρησκειών, αλλά και των νέων θρησκευτικών 

μορφωμάτων στο χώρο του διαδικτύου 

• Να προσδιορίζουν τους όρους: «ορθολογικό», «ανορθολογικό» στα ψηφιακά περιβάλλοντα 

• Να ανιχνεύουν τα δίκτυα επικοινωνίας, αλλά και το ρόλο των θρησκευτικών επικοινωνητών 

στο χώρο του διαδικτύου  

Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στα εξής: 

• Στη μεθοδολογική διερεύνηση των ιδιαίτερων στοιχειών που συνιστούν μια συμπεριφορά 

«θρησκευτική» στο χώρο του διαδικτύου.   

• Στη διάκριση των νέων τρόπων θρησκευτικής έκφρασης που εγκαινιάζει η ηλεκτρονική 

θρησκευτικότητα.  

• Στην εξοικείωση με τους τρόπους που οι κυβερνόθρησκοι επιδιώκουν να διαχειριστούν τη 

θρησκευτική πληροφορία.   

Γενικές Ικανότητες 

• Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση ικανοτήτων κατανόησης της διαδικτυακής θρησκευτικής 

έκφρασης 

• Το μάθημα χρησιμοποιεί τις μεθόδους της κοινωνιολογίας της θρησκείας προκειμένου να 

μελετήσει τη θρησκευτική συμπεριφορά στο χώρο του διαδικτύου. 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2437
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οποία η εικονική αποτύπωση του μεταφυσικού μέσα από μια «απευθείας σύνδεση» 

θρησκευτικότητα, επαναφέρει στο προσκήνιο όψεις της θρησκευτικής ανορθολογικότητας, 

ανακατασκευάζοντας τα φαντασιακά χαρακτηριστικά της θρησκείας, όχι στα πλαίσια μιας 

παραδοσιακής θρησκευτικής αποκάλυψης, αλλά στα πλαίσια μιας «νέας» θρησκευτικής 

ανακάλυψης, στην οποία η τεχνολογία παίζει κυρίαρχο ρόλο. Οι νέες ιεραρχίες που διαμορφώνει η 

ψηφιακή κοινωνία, η συμβολή των θρησκειών στην δημιουργία των νέων θρησκευτικών δικτύων και 

ο έλεγχος των δικτύων αυτών, καθιστούν την επιστροφή της θρησκείας στην εποχή της 

μετανεωτερικότητας μια νέα  πρόκληση. Από την άλλη πλευρά όσο ο θρησκευτικός ανταγωνισμός 

στο χώρο του διαδικτύου δεν θα έχει όρια, τόσο πιο επικίνδυνη θα καθίσταται η παρουσία του 

θρησκευτικού ανορθολογισμού. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το 50% του μαθήματος παραδίδεται πρόσωπο με πρόσωπο 
ενώ το 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Για τη μελέτη θρησκευτικών ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο 
Για την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες 
Για τις εξ αποστάσεως διδασκαλίες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου (σύνολο ωρών) 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη και Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

80 

Εργασίες 125 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Συγγραφή Εργασίας, στην οποία ο φοιτητής αναπτύσσει 

δεξιότητες που συνίστανται στην κατανόηση των κριτηρίων 

που θέτει το μάθημα και περιλαμβάνει βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των θεμάτων που διαπραγματεύεται η μελέτη 

των σχέσεων θρησκείας και διαδικτύου. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

• Καραμούζης, «Η ψηφιακή παρουσία των θρησκευτικών προϊόντων στην κοινωνία της 

πληροφορίας. Ηλεκτρονικές αποτυπώσεις ή επιβλαβείς επιβιώσεις του ανορθολογισμού;»  

στο Σοφός Α. Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων, Εκδ. Γρηγόρης 2009.  

• Καραμούζης Π., «Η αναπαραγωγή των θρησκευτικών δομών εξουσίας στο διαδίκτυο», 

Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο.  

• B. Brasher, Give me that Online Religion, J. Wiley and Sons Canada. 2001.  

• Karafloga A., E-Religion: A Critical Appraisal of Religious Discourse on the World Wide Web, 

2007.  

β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 

• Berling, J. (2004), Understanding other religious words, New York, Orbis Books.  

• Eliade, M. (2002), Το ιερό και το βέβηλο, Αθήνα, Αρσενίδης. 

• Hobson, P. - Edwards, J. (1999), Religious education in a pluralist society, London / Portland, 

Woburn Press.  

• Jordan, T. (1999), Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace in the Internet. London 

and New York: Routledge. 
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ΕΑ04 Σύγχρονες Τάσεις στη Μαθηματική Παιδεία και τα 
Μαθηματικά υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογικών εργαλείων 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΑ04  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σύγχρονες Τάσεις στη Μαθηματική Παιδεία και τα 
Μαθηματικά υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογικών 
εργαλείων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις   5 

Εργαστηριακή εκμάθηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη 
Μαθηματική Εκπαίδευση: Θεωρία και Εφαρμογές 

 
2,5 

 ΣΥΝΟΛΟ 7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:  Γενικού υποβάθρου  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ : ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων  
(ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: The Geometer’s Sketchpad, Geogebra) 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ    

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2438  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ένας βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν 

έννοιες και αρχές των Μαθηματικών. Επίσης, το μάθημα αυτό καλύπτει τα ακόλουθα πεδία: 

αντιλήψεις μαθητών για τις έννοιες και τις βάσεις των Μαθηματικών, διδακτικές προσεγγίσεις και 

θεωρητικές όψεις των διαδικασιών μάθησης των μαθηματικών, διδακτικές στρατηγικές στα 

μαθηματικά του Δημοτικού σχολείου  την ύλη των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

(γνώση δεξιοτήτων και εφαρμογή δραστηριοτήτων με χρήση εκπαιδευτικού Λογισμικού, γνωστικής 

σύγκρουσης, εννοιολογικών χαρτών), μικροδιδασκαλίες στα μαθηματικά του δημοτικού σχολείου 

και αξιολόγηση διδασκαλίας στα μαθηματικά.  

Επιπλέον, το μάθημα επιδιώκει οι φοιτητές να γνωρίσουν τις αντιλήψεις των μαθητών για έννοιες 

και φαινόμενα  όπως τις  δυσκολίες που   οικειοποιούνται και   διατηρούνται μέσα στα 

γνωστικά σχήματα των μαθητών αλλά και τις παρανοήσεις οι οποίες δυσκολεύουν όχι μόνο την 

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τους ίδιους τους μαθητές κατά την εξελικτική μαθητική τους 

πορεία.  

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2438
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Συγκεκριμένα, εστιάζεται σε θεωρίες μάθησης και στις διδακτικές προσεγγίσεις που απορρέουν από 
αυτές (παραδοσιακή, ανακαλυπτική και εποικοδομητική προσέγγιση) και εφαρμόζονται στη 
διδασκαλία των μαθηματικών. 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει επεξεργασία των εξής βασικών θεματικών ενοτήτων, οι οποίες 

περιλαμβάνουν κατ’ επιλογή τα επιμέρους θεματικά πεδία: 

• Εστίαση σε θεωρίες μάθησης και στις διδακτικές προσεγγίσεις που απορρέουν από αυτές 

(παραδοσιακή, ανακαλυπτική και εποικοδομητική προσέγγιση) και εφαρμόζονται στη 

διδασκαλία των μαθηματικών.  Επιπρόσθετα, το μάθημα επιδιώκει να εξοικειώσει τους 

φοιτητές με τις διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες που ακολουθούνται για την 

εκπαίδευση των μαθητών  

• Μια εισαγωγή στην αξιωματική θεμελίωση των Μαθηματικών. Τα βασικά «μαθηματικά 

φιλοσοφικά δίπολα» Πλάτωνας– Αριστοτέλης και Kant – Mill και οι καίριες επιρροές τους 

στην εξέλιξη της αξιωματικής θεμελίωσης των Μαθηματικών» 

• Η έννοια της μεταβλητής. Η ιστορική εξέλιξη της έννοιας της συνάρτησης. Η εικόνα της 

έννοιας (concept image) της συνάρτησης και ο ορισμός της έννοιας (concept definition). Η 

συνάρτηση ως διαδικασία και ως αντικείμενο. 

• Θεωρία της αντικειμενοποίησης (Reification) Η θεωρία procept και το γενικότερο 

θεωρητικό πλαίσιο του David Tall: Τρεις κόσμοι των μαθηματικών  Ο Λογισμός (Calculus) 

και οι τρεις κόσμοι των μαθηματικών  

• Η Θεωρία APOS Η έννοια της συνάρτησης στα πλαίσια της θεωρίας APOS. Οι διαφορετικές 

αναπαραστάσεις της συνάρτησης και οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές στην 

συσχέτιση αυτών. Μελετώντας την συνάρτηση  από διδακτική σκοπιά, Η συνάρτηση ως 

Συμμεταβολή και η συνάρτηση ως Αντιστοιχία 

• Ο διδακτικός σχεδιασμός στην RME, Μια διδακτική προσέγγιση εννοιών με  τις απόψεις 

της RME με τη χρήση της τεχνολογίας και τις προτάσεις διδασκαλίας αξιόλογων ερευνητών 

• Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά λογισμικά της δυναμικής γεωμετρίας «The Geometer’s 

Sketchpad” Geogebra.Τα χαρακτηριστικά τους, εφαρμογές στη μαθηματική εκπαίδευση και 

η επιρροή τους στη μαθηματική διαδικασία. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 50% και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 50% 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία  
Εργαστηριακή Εκπαίδευση για εκμάθηση Sketchpad , Geogebra  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις, 20 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

70 

Εκπόνηση και Συγγραφή 
ενδιάμεσων σύντομων 
εργασιών 

35 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας αξιολόγησης ή 
μελέτη προετοιμασίας για 
τελική γραπτή/προφορική 
εξέταση 

45 

Εκμάθηση λογισμικού 
δυναμικής Γεωμετρίας  

35 

Πρακτικές Εφαρμογές 
λογισμικού δυναμικής 
Γεωμετρίας 

20 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα πρέπει να παραδοθούν μια  
εργασία για το θεωρητικό μέρος και μια εργασία που θα αφορά 
την μάθηση –κατανόηση-και χρήση σε πρώτο στάδιο συγχρόνου 
εκπαιδευτικού λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας σε συνθήκες 
πραγματικής σχολικής τάξης.(The Geometers Sketchpad ή 
Geogebra). 
 
Η επιτυχής ανταπόκριση στo σύνολο αυτών το πολύ 1+1 
εργασιών αποτελεί και το αξιολογικό μέρος του μαθήματος. 
 
Πιο συγκεκριμένα, κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 
παραδώσει  
A)   Μια (1) εργασία κριτικής παρουσίασης. Κάθε εργασία θα 
περιλαμβάνει μια σύνθεση και κριτική παρουσίαση της σχετικής 
ύλης που αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, εμπλουτισμένη 
με δικές σας τοποθετήσεις στηριγμένες σε αντίστοιχες 
επιστημονικές αναφορές. 
Το διδακτικό υλικό που προτείνεται είναι δύο ειδών:  

• το βασικό διδακτικό υλικό που αποτελεί το κύριο υλικό 

μελέτης και  

• το ενδεικτικό υλικό μελέτης και συνθετικών εργασιών.  

Πέρα από το πιο πάνω υλικό που δίνεται, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές προτείνεται να ερευνούν σε βιβλιοθήκες και το 
διαδίκτυο για σχετικές πηγές (βιβλία, εργασίες, κ.λπ.), με τις 
οποίες θα εμπλουτίσουν τις εργασίες τους. 
 
B)   Και μια (1) εργασία που θα αφορά την μάθηση –
κατανόηση-και χρήση σε πρώτο στάδιο σύγχρονου 
εκπαιδευτικού λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας (The 
Geometers Sketchpad, ή  Geogebra) που θα συνιστάται στην 
κατασκευή και παράδοση ενός φύλλου εργασίας πορείας 
μαθήματος από τα Μαθηματικά ή άλλο αντικείμενο α’βαθμιας ή 
β’βαθμιας ή γ’βαθμιας εκπαίδευσης με χρήση του εκπαιδευτικού 
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λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας. Τα  φύλλα θα διδαχθούν και 
δουλευτούν στο Εργαστήριο Μαθηματικών σε 1-1 εκμάθηση 
(είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως). Η πρακτική αξιολόγηση 
αφορά τη διεκπεραίωση ενός από τα 10 φύλλα εργασίας (φύλλο 
1 έως και φύλλο 10) με χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού 
δυναμικής γεωμετρίας όπως ακριβώς έχουν διδαχτεί στο 
Εργαστήριο.  
Οι επιτυχόντες θα λάβουν Βεβαίωση κτήσης Δεξιότητας στο 
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας.   
 
ADD ON 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους  φοιτητές και 
ειδικότερα για όσους έχουν γνωστική άνεση στο μάθημα, να 
δοθούν επιπρόσθετες εργασίες (ADD ON) σε θεματικές που 
προκύπτουν από την υλη του μαθήματος. ΟΙ εργασίες (ADD ON) 
είναι απολύτως προαιρετικές,  βαθμολογούνται κατά την κρίση 
του διδάσκοντος  αφού παρουσιαστούν και η βαθμολογία 
προστίθεται στον τελικό βαθμό του μαθήματος ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ Η 
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ 
ΤΟΥ 5,0 ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
WILDER  Raymont,  Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Μαθηματικων εννοιων, The open University, Π. Κουτσουμπος 
D’ Amore, B., & Sandri, P.(1994a). Μια κατάταξη των προβλημάτων που θεωρούνται αδύνατα. Στον 

Α. Γαγάτση (Εκδ.), Διδακτική των μαθηματικών (σ.247–252). Θεσσαλονίκη: ERASMUS 
D’ Amore, B., & Sandri, P. (1994b). Η καθημερινή γλώσσα και “εξωτερικά” μοντέλα σε μια αδιδακτική 

κατάσταση. Στον Α. Γαγάτση (Εκδ.), Διδακτική των μαθηματικών (σ. 253-262). Θεσσαλονίκη: 
ERASMUS 

Adams, T. (1997). Addressing students’ difficulties with the concept of function:  applying graphing 
calculators and a model of conceptual change. Focus on Learning Problems in Mathematics, 
19(2), 43–57. 

Borko, H., & Putnam, R. T. (1996). Learning to teach. In R. Calfee & D. Berliner (Eds.), Handbook of 
educational psychology (pp. 673–725). New York: Macmillan.  

Carpenter, T., Fennema, E., Franke, M. L., Levi, L., & Empson, S. B. (1999). Children’s mathematics: 
Cognitively guided instruction. Portsmouth, NH: Heinemann. 

Carpenter, T. P., & Fennema, E. (1992). Cognitively guided instruction: Building on the knowledge of 
students and teachers. In W. Secada (Ed.), Curriculum reform: The case of mathematics 
education in the United States. Special issue of International Journal of Educational Research 
(pp. 457–470). Elmsford, NY: Pergamon. 

Gray, S. S., Loud, B. J., & Sokolowski, C. P. (2009). Calculus students’ use and interpretation of 
variables; algebraic vs. arithmetic thinking. Canadian Journal of Science, Mathematics and 
Technology Education, 9(2), 59–72. 

Hill. H.C. (2010). The nature and predictors of elementary teachers’ Mathematical Knowledge for 
Teaching. Journal for Research in Mathematics Education, 41 (5), 513- 545 

Shapiro, St. (2000). Thinking about mathematics. The philosophy of mathematics (1st ed.). Oxford: 
Oxford University Press. Saphiro, S., Thinking Aboyt Mathematiks. 2006, Πάτρα: Εκδόσεις 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Ψύλλος, Στ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ IV: Από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Στο: 
http://users.uoa.gr/~psillos/Teaching/Lecture_Notes/History%20of%20Philosophy%20after
%20Kant.pdf. (προσπελάστηκε στις 4/11/2013). 

Eves, H., Foundations and Fundamental Concepts of Mathematics 3ed. 1990, New York: Dover 
Publications. Mineola, NY: Dover Publications, INC. 

Αναπολιτάνος, Δ.Α., Φιλοσοφία των Μαθηματικών. 1985, Αθήνα. 
 DAVIS  Phillip - Reuden HERSH, Η μαθηματική εμπειρία, Πρώτη Έκδοση: Birkhauser 1980,Εκδόσεις 
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Τροχαλία-  σελ 416, 1981  Γρ. Τρουφάκος και Σία Ε.Ε. 
Dirk J. Struik, Συνοπτική ιστορία των μαθηματικών ,Εκδοση  3η, Εκδόσεις Δαίδαλος –Αθήνα, 

Μετάφραση  από τον Ι Ζαχαρόπουλο  1982  σελ 320. Θεματολογία  Mathematics 
History 

Priestley  William Mc Goven Calculus: an historical approach ,Springer – Verlag Σελ  441, New York, 
1979, Σειρά  Undergraduate texts in Mathematics 

Γαγατσης Α.,  Μιχαηλιδου Ε.,  Σιακαλλη Μ. ,Θεωρίες Αναπαράστασης και μάθηση των 
Μαθηματικών,Πανεπιστήμιο Κυπρου, Erasmus IP1 Λευκωσία 2001 

Howard Eves,Μεγάλες στιγμές των μαθηματικών έως το 1650,Εκδόσεις  Τροχαλία, σελ277, Αθήνα,  
1989,Tίτλος πρωτότιπου: Great moments in Mathematics Before 1650, Βιβλιοθήκη  Ρόδου 
510.9  Αρ εισαγωγής  014887 

English D Lyn  . – Halford   S. Graeme ,Mathematics Education /Models and Processes, Lawrence 
Erlbaum Associates, Publishers, 1995, Mahwah , New Jersey   pp 366, ISBN 0-8058-1458-2 

Polya G, Mathematics and Plausible Reasoning  , Induction and Analogy in Mathematics, Princeton  
University Press 1954, Princeton, New Jersey pp  276, ISBN 0-691-02509-6 
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ΕΑ05 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία με χρήση 
πολυμέσων 

Το μάθημα δεν προσφέρεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΑ05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία με χρήση 
πολυμέσων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ειδίκευση 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2439  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γνώσεις:  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα:  

- έχουν εξοικειωθεί με τους στόχους και τις αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης- 

εκπαίδευσης για την αειφορία 

- έχουν κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια που οδηγούν στη δημιουργία των ζητημάτων του 

περιβάλλοντος και της αειφορίας  

- γνωρίζουν εργαλεία και εφαρμογές των νέων τεχνολογιών που μπορούν να αξιοποιηθούν στην 

εκπαίδευση αυτή 

Δεξιότητες: 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 

- χρησιμοποιούν στην πράξη εφαρμογές και εργαλεία των νέων τεχνολογιών 

- αναπτύσσουν ποιοτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – εκπαίδευσης για την 

αειφορία με τη χρήση πολυμέσων.  

- αξιολογούν Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – εκπαίδευσης για την αειφορία 

που χρησιμοποιούν πολυμεσικές εφαρμογές 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση ικανοτήτων: 

- Αυτόνομη και ομαδική εργασία 

- Λήψη αποφάσεων 

- Σεβασμός στο περιβάλλον 

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 

- Ανάπτυξη κριτικής και συστημικής σκέψης 

- Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης. 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2439
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: 

1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία 

2. Ανάλυση του κυρίαρχου συστήματος παραγωγής-κατανάλωσης, εννοιολογικός 

προσδιορισμός της αειφόρου ανάπτυξης, ήπια και ισχυρή αειφορία 

3. Παρουσίαση των στόχων της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία 

4. Συζήτηση σχετικά με τις βασικές κατηγορίες ΤΠΕ (λογισμικά πολυμέσων, ιστοχώροι, 

ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, εκπαιδευτικές πύλες, αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων) 

που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία 

5. Παρουσίαση και αξιολόγηση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για το περιβάλλον και την 

αειφορία 

6. Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων από τη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με τη χρήση 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία 

7. Ανάπτυξη ψηφιακών αφηγήσεων για ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας 

8. Παρουσίαση και αξιολόγηση ψηφιακών παιχνιδιών μάθησης για την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση - εκπαίδευση για την αειφορία 

9. Εξοικείωση με λογισμικά χαρτογράφησης εννοιών 

10. Παρουσίαση πολυμεσικών εφαρμογών που ανέπτυξαν οι φοιτητές/τριες και αξιολόγησή 

τους από το σύνολο των συμμετεχόντων 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το 50% του μαθήματος παραδίδεται πρόσωπο με πρόσωπο 

ενώ το 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με 

τους/τις φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

80 

Συμμετοχή σε online 
δραστηριότητες δημόσιου 
διαλόγου 

30 

Εκπόνηση ενδιάμεσων 
σύντομων εργασιών 

30 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας αξιολόγησης 

65 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται ως ακολούθως: 

• Παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου σχετικού με 

τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία. Το άρθρο είναι στην αγγλική γλώσσα και οι 

φοιτητές/τριες μπορούν να το επιλέξουν από τα διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά του χώρου.  Η παρουσίαση 

γίνεται στην τάξη και η διάρκειά της δεν θα ξεπερνά τα 

20 λεπτά. Εκτός από την παρουσίαση οι φοιτητές/τριες 

θα πρέπει να παραδώσουν και μια περίληψη του 

άρθρου (μέχρι 1000 λέξεις) στα ελληνικά.  Η εργασία 

αυτή είναι ατομική και καλύπτει το 30% της συνολικής 
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βαθμολογίας. 

• Ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής όπου οι ΤΠΕ 

μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Οι 

φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλέξουν: 1)  το 

περιβαλλοντικό θέμα που θα παρουσιάσουν, 2) το 

κοινό στο οποίο απευθύνονται (π.χ. μαθητές 

δημοτικού, ενήλικες) και 3) το λογισμικό/τύπο 

εφαρμογής που θα χρησιμοποιήσουν (π.χ. Front page, 

webquest, H5P). Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα 

πρέπει να καλύπτει βασικές πτυχές του 

περιβαλλοντικού ζητήματος που επιλέχτηκε, να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού 

στο οποίο απευθύνεται και να προάγει την ενεργητική 

και βιωματική μάθηση. Οι πολυμεσικές εφαρμογές 

παρουσιάζονται και αξιολογούνται από το σύνολο της 

τάξης. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Γ. Λιαράκου & Ε. Φλογαϊτη (2007) Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη, προβληματισμοί, τάσεις και προτάσεις, Αθήνα: Νήσος. 

• Ε. Φλογαϊτη (2011) Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, Αθήνα: Πεδίο (1η 

έκδοση Ελληνικά Γράμματα 2006). 

• Ε. Φλογαΐτη & Γ. Λιαράκου (επ) (2009) Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Από τη 

θεωρία στην πράξη. Αρχάνες: ΚΕΠ Αρχανών. 

• Α. Δημητρίου (2008) Περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

• Α. Γεωργόπουλο (2014) Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Environmental Education Research 

• Journal of Environmental Education 

• Canadian Journal of Environmental Education 

• Journal of Education for Sustainable Development 
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ΕΑ06 Εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής: Εφαρμογές τρισδιάστατων 
γραφικών, Εικονικής Πραγματικότητας και εικονικών 
περιβαλλόντων πολλών χρηστών 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EA06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ A΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής: Εφαρμογές τρισδιάστατων 
γραφικών, Εικονικής Πραγματικότητας και εικονικών 
περιβαλλόντων πολλών χρηστών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ειδικού υπόβαθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων, επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Nαι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2440  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Το μάθημα αποσκοπεί οι φοιτητές 

Σε επίπεδο γνώσεων να: 

1. Εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.  

2. Κατανοούν καλύτερα τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός προγράμματος. 

3. Μάθουν να δομούν τις δικές τους εφαρμογές δίνοντας μια εναλλακτική μορφή και 

χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα. 

4. Δημιουργήσουν σταδιακά περίπλοκες εφαρμογές και τοιουτοτρόπως να επιδείξουν βαθύτερη 

κατανόηση για πολύπλοκες ακολουθίες προγραμματισμού. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων να: 

1. Βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σχετικά με την επίλυση προβλημάτων.  

2. Αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον προγραμματισμό. 

3. Μπορούν να εργάζονται σε ένα προηγμένο προγραμματιστικό περιβάλλον κατασκευής 

τρισδιάστατων εφαρμογών. 

Σε επίπεδο ικανοτήτων να: 

1. Μπορούν να κατασκευάζουν εικονικά περιβάλλοντα για εκπαιδευτική χρήση 

2. Μπορούν να κατασκευάζουν τρισδιάστατα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2440
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Νέα μέσα και τεχνολογίες σταδιακά ενσωματώνονται στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική και ο 

μελλοντικός παιδαγωγός θα κληθεί να χρησιμοποιήσει κάποιο από αυτά στα πλαίσια της 

διδασκαλίας του. H ραγδαία αύξηση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών με την 

παράλληλη μείωση της τιμής τους, καθιστά ολοένα και πιο προσιτές στην εκπαιδευτική κοινότητα 

τεχνολογίες μέχρι πρότινος απρόσιτες στο ευρύ κοινό. Έχοντας στραμμένο το ενδιαφέρον στις 

μελλοντικές εξελίξεις, το βάρος του μαθήματος πέφτει όχι σε εκείνες τις τεχνολογίες που είναι ήδη 

δοκιμασμένες, αλλά σε τεχνολογίες αιχμής που αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα 

επόμενα χρόνια. Μια από αυτές είναι τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα, των οποίων ο ρόλος 

στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων είναι σημαντικός και, για αυτό άλλωστε, αποτελούν το 

αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος. Από την άλλη πλευρά, έχουν εμφανιστεί εργαλεία που 

επιτρέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών αρκετά εύκολα, γρήγορα και με ποιοτικό επίπεδο. Συνεπώς το 

μάθημα αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γνωρίσουν οι φοιτητές τον τρόπο ανάπτυξης 

αυτών των εφαρμογών, που αναπτύσσεται με βάση τους ακόλουθους άξονες: 

• Τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα, βασικές τεχνολογικές παράμετροι. 

• Θεωρίες μάθησης που πλαισιώνουν τις εκπαιδευτικές χρήσεις της εικονικής 

πραγματικότητας. 

• Μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών εικονικών περιβαλλόντων, διαθέσιμα εργαλεία και 

τεχνικές. 

• Εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων. 

• Εργαστηριακά μαθήματα παρουσίασης και ανάπτυξης τρισδιάστατων εικονικών 

περιβαλλόντων για εκπαιδευτική χρήση 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Το 50% του μαθήματος παραδίδεται πρόσωπο με πρόσωπο 

ενώ το 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές  

Η χρήση ΤΠΕ αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

80 

Συμμετοχή σε online 
δραστηριότητες δημόσιου 
διαλόγου 

20 

Εκπόνηση ενδιάμεσων 
σύντομων εργασιών 

40 

Συγγραφή τελικής εργασίας 
αξιολόγησης/εφαρμογής 

65 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
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Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Εργαστηριακές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.  

Κάθε φοιτητής αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να 

υλοποιήσει ατομικά μία εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα 

εργαλεία που παρουσιάζονται στις διαλέξεις. Η αξιολόγηση 

γίνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων για την 

παραγωγή υλικού. 

Προϋπόθεση για την απόδοση των διδακτικών μονάδων 

είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Φωκίδης Ε., & Τσολακίδης Κ. (2011). Εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση: Θεωρία και 

πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Διάδραση. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Computers and Education 

• International Journal of Game-Based Learning 

• Education and Information Technologies 

• Australasian Journal of Educational Technology 

• Journal of Educational Technology & Society 
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ΕΒ01 Εργαστήριο δημιουργίας εκπαιδευτικής ταινίας για τη 
σχολική δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ01 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εργαστήριο δημιουργίας εκπαιδευτικής ταινίας για τη 
σχολική δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2458  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι στόχοι του μαθήματος είναι: α. να γνωρίσουν οι φοιτητές, σε θεωρητικό επίπεδο βασικές 

προσεγγίσεις δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού β. να σχεδιάσουν αλλά και να 

εκπονήσουν στη βάση επιλεγμένων μεθόδων ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, γ. να παρατηρήσουν τις 

πραγματικές συνθήκες και δυσκολίες για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και δ. να 

στοχαστούν πάνω στη διαδικασία εκπόνησής του και τις συνθήκες εφαρμογής του στην τάξη.  

Συνεπώς οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

• να επεξηγούν βασικές γνώσεις αιχμής σε σχέση με διδακτικές προσεγγίσεις που αποτελούν 

τη βάση για πρωτότυπη σκέψη 

• να περιγράφουν με εξειδικευμένο τρόπο τα δομικά χαρακτηριστικά εστιάζοντας σε μια από 

τις τρεις διδακτικές προσεγγίσεις 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

• να σχεδιάζουν σε λογικά βήματα εκπαιδευτικές εφαρμογές στη βάση μιας από τις τρεις 

διδακτικές προσεγγίσεις 

• να υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στη βάση των θεωρητικών προσεγγίσεων 

• να στοχάζονται και να ανασκευάζουν τον αρχικό σχεδιασμό στη βάση της εκπαιδευτικής 

παρατήρησης 

Σε επίπεδο ικανοτήτων: 

• να χειρίζονται με επιδεξιότητα το ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται 

• να εφαρμόζουν τη εκπαιδευτική εφαρμογή που σχεδίασαν για την επίλυση μαθησιακών 

προβλημάτων 

 

 

 

 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2458
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το προσφερόμενο μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να επιλεχθεί από φοιτητές που επιθυμούν να 

εργαστούν εργαστηριακά, πειραματιζόμενοι μέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο 

προκειμένου να παράγουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), 

είτε αυτή προσφέρεται ως δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία είτε ως σχολική εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.  Οι φοιτητές σε μικρές ομάδες δημιουργούν σύντομα βίντεο, τα οποία μπορούν να 

αξιοποιηθούν σε ποικίλες εκπαιδευτικές περιστάσεις, προκειμένου να προκαλέσουν εμπειρίες 

μάθησης, μέσα από την ενεργή εργασία και αλληλεπίδραση με το τις ταινίες και το εκπαιδευτικό 

υλικό. Το συνολικό εκπαιδευτικό υλικό (ταινία και εκπαιδευτικό υλικό), μπορεί να αξιοποιηθεί ως 

αυτόνομο αντικείμενο μάθησης για την υποστήριξη και διεύρυνση της διδασκαλίας, για τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία και για την σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εργαστηριακό 

μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

• Εκπαιδευτική ταινία, εννοιολόγηση και τυπολογία 

• Διερεύνηση του θέματος 

• Διδακτική τεκμηρίωση 

• Σχεδιασμός της εκπαιδευτικής ταινίας 

• Μοντέλα αφήγησης 

• Παιδαγωγικός σχεδιασμός εκπαιδευτικής ταινίας 

• Πρωτογενής δημιουργία ψηφιακού υλικού 

• Επεξεργασία του ψηφιακού υλικού και μοντάζ 

• Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικής ταινίας 

• Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού φακέλου 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το 50% του μαθήματος παραδίδεται πρόσωπο με πρόσωπο 

ενώ το 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Για το συγκεκριμένο μάθημα αξιοποιείται η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα Moodle όπου τοποθετούνται ηλεκτρονικά 

κείμενα, ψηφιακές πηγές μελέτης και περιβάλλοντα 

εργασίας. 

Μέσα από αυτό το ηλεκτρονικό περιβάλλον γίνεται η 

επικοινωνία με τους φοιτητές, αναρτιούνται ενημερώσεις 

και δίνονται αναθέσεις εργασίας. 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 

• Αναζήτηση, συγκέντρωση, ανάλυση και σύνθεση παιδαγωγικών πηγών και στοιχείων 

• Παρουσίαση και υποστήριξη θέματος 

• Ατομική εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Δημιουργική παραγωγή ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, τεκμηριωμένης, υπεύθυνης και κριτικής σκέψης 

• Ικανότητα αναστοχασμού 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

80 

Συμμετοχή σε online 
δραστηριότητες δημόσιου 
διαλόγου 

30 

Εκπόνηση ενδιάμεσων 
σύντομων εργασιών 

30 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας αξιολόγησης ή 
μελέτη προετοιμασίας για 
τελική γραπτή/προφορική 
εξέταση 

65 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση βασίζεται σε 3 άξονες:  

α) στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, η οποία διασφαλίζεται με τη ενασχόλησή τους 

σε συγκεκριμένο παραδοτέο έργο που θεωρείται ως 

προαπαιτούμενος για την κατανόηση του περιεχομένου του 

μαθήματος και συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις  

β) στη εκπόνηση έργου και 

γ) στην υποστήριξη του έργου που παράχθηκε 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Σημειώσεις του διδάσκοντος στην ιστοσελίδα του μαθήματος 

- Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 

- Σοφός, Α./Kron, F. (2010): Αποδοτική διδασκαλία με τη χρήση των Μέσων. Από τα 

πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης. 

- Carmigniani, J. & Furht, B. (2011). Augmented Reality: An Overview, in B. Furht (ed.), 

Handbook of Augmented Reality, pp. 3 – 46. DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6. 

- Klopfer, E., & Sheldon, J. (2010). Augmenting your own reality: Student authoring of 

science-based augmented reality games. New Directions for Youth Development, 128 

(Winter), 85–94. 

- Squire, K., & Klopfer, E. (2007). Augmented reality simulations on handheld computers. 

Journal of the Learning Sciences, 16(3), 371 – 413. 

- Kordaki, M. and Agelidou, E. (2010). A learning design-based environment for online 

collaborative digital story telling: an example for environmental education. The International 

Journal of Learning, Volume 17, Issue 5, pp.95-106. (Applied Social Sciences Index and 

Abstracts) 

- Kordaki, M. and Psomos, P. (2014). An adaptive educational digital storytelling environment 

focusing on students' misconceptions. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel 

Torres (Ed.) Proceedings of 8th International Technology, Education and Development 

Conference (INTED 2014), 10-12 March 2014, Valencia, Spain, pp. 6634-6641, 

ISBN:978-84-616-8412-0, ISSN: 2340-1079. 

- Σοφός, Α (2009): Ο Διαδραστικός Πίνακας στην Εκπαίδευση. Ρόδος: Π.Τ.Δ.Ε. 
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ΕΒ02 Σχεδιασμός, Ποιότητα και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας: 
Εργαστηριακή προσέγγιση με μικροδιδασκαλία 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ02 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σχεδιασμός, ποιότητα και αξιολόγηση της διδασκαλίας: 
Εργαστηριακή προσέγγιση με μικροδιδασκαλία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξειδίκευσης γενικών γνώσεων, Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2459  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι στόχοι του μαθήματος είναι: α. να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες, σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και 

στο πεδίο της εφαρμογής στην πράξη - μέσω του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης 

μικροδιδασκαλιών – τα βασικά ζητήματα που αφορούν:  στην ιεράρχηση των εκπαιδευτικών 

προτεραιοτήτων, στις διδακτικές - μαθησιακές δραστηριότητες/διαδικασίες σχεδιασμού, 

διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης της διδασκαλίας, στις δυνατότητες και τη φύση των 

μαθητών και κατ’ επέκταση τον επιθυμητό τύπο εκπαιδευτικού και β. να γνωρίζουν, να αξιολογούν 

και να αναλύουν μέσα από συστηματικές παρατηρήσεις τις βασικές συνιστώσες/δομικά στοιχεία 

της διδασκαλίας (προϋποθέσεις και συνθήκες αποτελεσματικού σχεδιασμού, διασφάλισης της 

ποιότητας και αξιολόγησης της διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας), καθώς, επίσης, και να 

αναστοχάζονται αξιοποιώντας τις θεωρητικές τους γνώσεις σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες 

πρακτικές σχεδιασμού, διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης της διδασκαλίας. 

Επομένως, σε επίπεδο γνώσεων οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα 

είναι σε θέση: 

• Να προσδιορίζουν το εννοιολογικό περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των όρων 

μαθησιακός και διδακτικός σχεδιασμός καθώς και τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις. 

• Να προσδιορίζουν το εννοιολογικό περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των όρων 

ποιότητα διδασκαλίας, διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγησης της ποιότητας της 

διδασκαλίας καθώς και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ της ποιοτικής και της παραδοσιακής 

διδασκαλίας και μάθησης. 

• Να αναφέρουν τα βασικά μοντέλα μαθησιακού-διδακτικού σχεδιασμού, τις βασικές φάσεις 

της σχεδιαστικής διαδικασίας καθώς και τα βασικά δομικά  στοιχεία του 

μαθησιακού-διδακτικού σχεδιασμού. 

• Να διακρίνουν  τις μορφές και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας της διδασκαλίας. 

• Να περιγράφουν  βασικά χαρακτηριστικά/παραμέτρους της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας και τα βασικότερα μοντέλα αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2459
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε 

θέση: 

• Να εφαρμόζουν τις θεωρητικές τους γνώσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην πράξη 

της διδασκαλίας  μέσω του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης μικροδιδασκαλιών. 

• Να αξιολογούν την ποιότητα της διδασκαλία τους στη βάση κριτηρίων. 

• Να αναλύουν τη διδασκαλία τους στη βάση κριτηρίων. 

• Να αναστοχάζονται επί της διδασκαλίας  στη βάση των κριτηρίων Παρατήρησης- 

Αποτίμησης-Ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους. 

• Να επανασχεδιάζουν  το σχέδιο του μαθήματος που ήδη διδάχτηκε, στο πλαίσιο του 

οποίου ενσωματώνονται όλες οι βελτιώσεις που προτάθηκαν στη φάση της 

ανάλυσης/αναστοχασμού της μικροδιδασκαλίας.            

Γενικές Ικανότητες 

Oι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις παρακάτω 

ικανότητες: 

• Αναζήτησης, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης δεδομένων και πληροφοριών, με τη 

χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών   

• Λήψης αποφάσεων  

• Αυτόνομης εργασίας  

• Ομαδικής εργασίας   

• Παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών 

• Aυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού  

• Προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται και αναλύονται οι 

γενικές θεωρητικές αρχές και οι πρακτικές (εφαρμοσμένες) προσεγγίσεις της Διδακτικής που 

αφορούν στους ακόλουθους θεματικούς άξονες: α. την προετοιμασία και το σχεδιασμό  της 

διδασκαλίας, β. τη διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας, γ. την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας/έλεγχο της επίτευξης των στόχων του μαθήματος, δ. διαστάσεις της διδακτικής 

πραγματικότητας που αναδεικνύουν η εκπαιδευτική επικαιρότητα και τα ενδιαφέροντα των 

φοιτητών. Στο δεύτερο επίπεδο οι φοιτητές/τριες μέσα από τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση της 

ποιότητας και την παρακολούθηση μικροδιδασκαλιών συμφοιτητών τους, παρατηρούν και 

καταγράφουν τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας με βάση συγκεκριμένους άξονες-κλείδες 

παρατήρησης με στόχο την εξάσκησή τους στην απόκτηση/βελτίωση των διδακτικών τους 

δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις (παρουσίαση μικροδιδασκαλιών), καθώς και την 

απόκτηση δεξιοτήτων συγκριτικής και ερμηνευτικής αξιολόγησης, αλλά και βελτίωσης της ποιότητας 

της διδασκαλίας (ανάλυση-αναστοχασμός και επανασχεδιασμός της μικροδιδασκαλίας). 

Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο το μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής:  

• Διδακτικός και μαθησιακός σχεδιασμός: έννοια, χαρακτηριστικά και αξιοποίηση 

-Μοντέλα μαθησιακού-διδακτικού σχεδιασμού  

• Φάσεις μαθησιακού-διδακτικού σχεδιασμού  

• Δομικά στοιχεία μαθησιακού-διδακτικού σχεδιασμού  

• Παρουσίαση Σχεδίου Διδασκαλίας: Ανάλυση και Αναστοχασμός πάνω στο Σχέδιο 

Διδασκαλίας  

• Αποτελεσματική διδασκαλία  

-Μοντέλα αποτελεσματικής διδασκαλίας 

-Το δυναμικό μοντέλο αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας  

• Ποιότητα και αξιολόγηση της διδασκαλίας : προσεγγίσεις και κριτήρια ποιότητας 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το 50% του μαθήματος παραδίδεται πρόσωπο με πρόσωπο 

ενώ το 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή 

εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Συμμετοχή σε online 
δραστηριότητες δημόσιου 
διαλόγου 

30 

Βιωματικά σεμινάρια (ομαδικές 
εργασίες και δραστηριότητες) 

15 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
(καθοδηγούμενη εργαστηριακή 
εκπαίδευση) 

10 

Αυτόνομη εργασία: Αναζήτηση και 
μελέτη βιβλιογραφίας 

40 

Αυτόνομη εργασία: 
Συγγραφή εργασιών 

50 

Αυτόνομη εργασία: 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
πρωτότυπου εκπαιδευτικού 
υλικού 

50 

Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών: 
Ανάλυση μικροδιδασκαλιών και 
αναστοχασμός 

10 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών προκύπτει από την  
αξιολόγηση γραπτής εργασίας που αφορά στο σχεδιασμό, τη 
διεξαγωγή και την αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας και ο 
βαθμός  θα προσμετρά κατά 100% στην τελική 
βαθμολογία. Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο αυτό 
συνυπολογίζονται και αξιολογείται η επάρκεια όλων των  
εντύπων/παραδοτέων του μαθήματος με τις αντίστοιχες 
ποσοστώσεις που είναι : 
α. Αρχικό Σχέδιο Μαθήματος (20%), ομαδικό παραδοτέο. 
β. Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας (30%), ομαδικό 
παραδοτέο. 
γ. Επανασχεδιασμένο Σχέδιο Μαθήματος (15%), ομαδικό 
παραδοτέο. 
δ. Έντυπα / Κλείδες Παρατήρησης Μικροδιδασκαλιών 
(15%), ατομικό παραδοτέο. 
ε. Έντυπο Αναστοχασμού  της Μικροδιδασκαλίας  (20%), 
ατομικό παραδοτέο. 

-Εργαστήριο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας 

• Το Lesson Study ως προσέγγιση βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας: Παραδείγματα 

εφαρμογής  

• Ανάλυση, ανατροφοδότηση και αναστοχασμός της διδασκαλίας  

• Δόμηση Σχεδίου Μαθήματος: Εργαστηριακή προσέγγιση  

• Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών: Ανάλυση μικροδιδασκαλιών και αναστοχασμός    
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Βιβλιογραφία μαθήματος 

• Ματσαγγούρας Η. (2011). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. Ενιαίο. Αθήνα: Gutenberg. 

• Μακρίδου – Μπούσιου, Δ.,Γιουβανάκης, Α., Σαμαρά, Χ. και Ταχματζίδου Αικ. (2005). 

Θέματα Μάθησης και Διδακτικής. Β΄ Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

• Ηλεκτρονικές σημειώσεις διδάσκουσας στο Moodle. 

- Πρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη 

• Χατζηδήμου Δ. (2007), Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής. Συμβολή στη θεωρία και 

στην πράξη της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 

• Joyce, B., Weil, M., Calhoun, E. (2013).  Διδακτική μεθοδολογία. Διδακτικά μοντέλα. μτφρ. 

Ν. Κουβαράκου. Αθήνα: Έλλην. ISBN  978960697026. 

• Κασσωτάκης Μ. και Φλουρής Γ. (2013). Μάθηση και Διδασκαλία, Σύγχρονες απόψεις για τις 

διαδικασίες της μάθησης και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης. ISBN  

978-960-333-794-2. 

• Καψάλης, Α. και Βρεττός, Ι. (2002). Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών Δεξιοτήτων. 

Αθήνα:  Ατραπός. 

• Kalantzis, M., & Cope, B (2005). Learning by Design. Melbourne, Australia, Victorian Schools 

Innovation Commission.  

• Ματσαγγούρας Η. (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής, (Εναλλακτικές 

Προσεγγίσεις, Διδακτικές Προεκτάσεις), Παιδαγωγικο-διδακτικά Α΄. Αθήνα: Gutenberg.  

• Παπαδοπούλου Β.(2010). Παρατήρηση Διδασκαλίας: Θεωρητικό Πλαίσιο και Εφαρμογές. 

Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 

• Πουρκός, Μ., & Κατσαρού, E. (2011). (Επιμ.): Βίωμα, μεταφορά και πολυτροπικότητα. 

Εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση. Θεσσαλονίκη: 

Νησίδες. 

• Φρυδάκη Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής 

σκέψης. Αθήνα: Κριτική. ISBN  978-960-218-653-4.  

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων:  http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/  

• Μέντορας:  http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/ 

• Επιστήμες Αγωγής:  http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?2014 

• Νέα Παιδεία:  http://www.neapaideia-glossa.gr/ 

• Παιδαγωγική Επιθεώρηση:  http://www.pee.gr/?page_id=71 

• Εκπαιδευτικός Κύκλος: http: //www.educircle.gr/periodiko/ 

• Canadian Journal of Educational Administration and Policy 

https://www.umanitoba.ca/publications/cjeap/   

• Educational Researcher: http://journals.sagepub.com/home/edr 

• International Education Journal https: //openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/IEJ 

Policy Futures in Education: journals.sagepub.com/home/pfe  

• Practical Assessment, Research & Evaluation: http://pareonline.net/Articles.htm 

Teacher Development http: //www.tandfonline.com/toc/rtde20/current 

 

 
  

http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/
http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/
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ΕΒ03 Παιδαγωγική του Θεάτρου και ψηφιακά μέσα στην 
εκπαίδευση 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 
ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παιδαγωγική του Θεάτρου και ψηφιακά μέσα στην 
εκπαίδευση  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξειδίκευσης γενικών γνώσεων, Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2460  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι στόχοι του μαθήματος είναι: α. να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες, σε θεωρητικό επίπεδο 
αλλά και στο πεδίο της εφαρμογής στην πράξη τα βασικά θέματα που αφορούν:  στο 
ρόλο και τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας σε καλλιτεχνικά δρώμενα αλλά και  
στις δυνατότητες αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη δημιουργία διαδραστικών και 
διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων καθώς και  εφαρμογών των τεχνικών της δραματικής 
τέχνης σε ψηφιακά περιβάλλοντα. β. να γνωρίζουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν  τις 
Νέες Τεχνολογίες σε πολιτισμικά και καλλιτεχνικά περιβάλλοντα και να αναπτύσσουν   

καινοτόμες ιδέες γύρω από τις δυνατότητες ανάδειξης νέων εφαρμογών και οπτικών της 
τέχνης μέσα από τις νέες τεχνολογίες. 

Επομένως, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 
θέση: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

• Να γνωρίσουν το ρόλο και τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας σε καλλιτεχνικά 

δρώμενα (πχ θεατρικές παραστάσεις) 

• Να αποκτήσουν μια εποπτική εικόνα για τις σύγχρονες κοινωνικές, αισθητικές και 

πολιτισμικές προκλήσεις. 

• Να κατανοήσουν τις εφαρμογές των τεχνικών της δραματικής τέχνης σε ψηφιακά 

περιβάλλοντα (πχ ηλεκτρονικά παιχνίδια ρόλων κ.α.) 

• Να γνωρίσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη δημιουργία 

διαδραστικών και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων μέσω της τέχνης. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

• Να εξοικειωθούν με νέα μεθοδολογικά εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης, με βάση 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2460
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το 50% του μαθήματος παραδίδεται πρόσωπο με 

πρόσωπο ενώ το 50% εξ αποστάσεως 

τις σύγχρονες κατακτήσεις των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. 

• Να αναπτύξουν προσωπικούς προβληματισμούς, καθώς και καινοτόμες ιδέες γύρω 

από τις δυνατότητες ανάδειξης νέων εφαρμογών και οπτικών της τέχνης μέσα από τις 

νέες τεχνολογίες. 

• Να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες σε πολιτισμικά και καλλιτεχνικά 

περιβάλλοντα  

 

Γενικές Ικανότητες 

Oι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις 
παρακάτω ικανότητες: 

• Παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών 

• Αναζήτησης, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης δεδομένων και πληροφοριών, 
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών   

• Λήψης αποφάσεων  

• Αυτόνομης εργασίας  

• Ομαδικής εργασίας   
• Προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Aυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού  
 

Η ψηφιακή επανάσταση δημιουργεί νέους τρόπους πρόσβασης στην καλλιτεχνική 

δημιουργία και δίνει μια νέα μορφή και ώθηση στη λεγόμενη «πολιτιστική βιομηχανία». Η 

αυξανόμενη χρήση των ΤΠΕ όχι μόνο επιδρά στο τρόπο που το σύγχρονο κοινό 

προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται και κατανοεί έργα πολιτιστικού περιεχομένου, αλλά 

επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό ρόλο φορέων πολιτισμού (π.χ. μουσεία, κ.α.). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στη 

διερεύνηση του ρόλου και των εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών στις σύγχρονες μορφές 

τέχνης. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα μελετώνται οι σύνθετοι τρόποι με τους 

οποίους τα νέα ψηφιακά μέσα αξιοποιούνται σε σύγχρονες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και 

ανιχνεύεται η επιρροή τους στη βιωματική εμπειρία του κοινού  

Το  περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:  

• Νέες τεχνολογίες και βιωματική μάθηση μέσω της τέχνης 

• Τεχνολογία, επιστήμη και δημιουργική σκέψη στο νέο σχολείο 

• Παιχνίδια ρόλων σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ στις σύγχρονες μορφές τέχνης (πχ ψηφιακά θεατρικά σκηνικά) 

• Η αξιοποίηση της τέχνης σε τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (διαφήμιση, 

κα) 

• Νέες τεχνολογίες, τέχνη και σύγχρονος κόσμος 
  



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

2020-21 

 

75  

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή 
εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Συμμετοχή σε online 

δραστηριότητες δημόσιου 

διαλόγου 

30 

Βιωματικά σεμινάρια (ομαδικές 
εργασίες και δραστηριότητες) 

15 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
(καθοδηγούμενη εργαστηριακή 
εκπαίδευση) 

10 

Αυτόνομη εργασία: Αναζήτηση 
και μελέτη βιβλιογραφίας 

40 

Αυτόνομη εργασία: 
Συγγραφή θεωρητικού πλαισίου 

50 

Αυτόνομη εργασία: 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
ερευνητικού μέρους 

50 

Παρουσιάσεις εργασιών: 
Ανάλυση και αναστοχασμός 

10 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών προκύπτει από την  
αξιολόγηση γραπτής εργασίας που αφορά στο 
σχεδιασμό και παρουσίαση μιας ερευνητικής μελέτης  
και ο βαθμός προσμετρά κατά 100% στην τελική 
βαθμολογία.  
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Βιβλιογραφία μαθήματος 
- Άλκηστις, (2008). Μαύρη αγελάδα-άσπρη αγελάδα: Δραματική τέχνη στην 

εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα. Αθήνα: Τόπος 
- Γκόβας, Ν. Κατσαρίδου, Μ. & Μαυρέας, Δ. (2012), Θέατρο & Εκπαίδευση: Δεσμοί 

αλληλεγγύης, Πρακτικά 7ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση. Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

- Γραμματάς, Θ. (2014). Το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και 
παιδαγωγία. Αθήνα: Διάδραση 

- Γραμματάς, Θ. (2002). Το Ελληνικό Θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά Πρότυπα 
και Πρωτοτυπία, τόμοι Α΄& Β΄. Αθήνα: Eξάντας 

- Ξανθάκου, Γ. (2011). «Δημιουργικότητα και Καινοτομία στο Σχολείο και την 
Κοινωνία». Αθήνα: Διάδραση. 

- Ηλεκτρονικές σημειώσεις διδάσκουσας στο Moodle. 
- Wang, A. Y. (2012). Exploring the relationship of creative thinking to reading and 

writing. Thinking Skills and Creativity, 7, 38-47 

- Επιστημονικά περιοδικά για την εκπαίδευση: 

- Παιδαγωγική Επιθεώρηση:  http://www.pee.gr/?page_id=71 
- Εκπαιδευτικός Κύκλος: http: //www.educircle.gr/periodiko/ 
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- Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων:  
http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/  

- Μέντορας:  http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/ 
- Επιστήμες Αγωγής:  http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?2014 
- Νέα Παιδεία:  http://www.neapaideia-glossa.gr/ 

- International Education Journal https: 
//openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/IEJ 
Policy Futures in Education: journals.sagepub.com/home/pfe  

- Practical Assessment, Research & Evaluation: http://pareonline.net/Articles.htm 
Teacher Development http: //www.tandfonline.com/toc/rtde20/current 

- Canadian Journal of Educational Administration and Policy 
https://www.umanitoba.ca/publications/cjeap/   

- Educational Researcher: http://journals.sagepub.com/home/edr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/
http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/
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ΕΒ04 Πολυγραμματισμοί, Νέοι Τρόποι Μάθησης και Διδασκαλία 
Γλώσσας σε Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ04 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πολυγραμματισμοί, νέοι τρόποι μάθησης και διδασκαλία 
γλώσσας σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Εξειδίκευσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2461  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: 

• κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της  κατασκευής και ανάδυσης γνώσης 

(knowledge construction / knowledge generation)  

• εξοικειωθούν με θεωρίες γραμματισμού/αλβαβητισμού, εκμάθησης γλωσσών και 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις ώστε να έχουν την ικανότητα να τις διακρίνουν σε 

συγκεκριμένες εφαρμογές 

• εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθησιακών 

περιβαλλόντων για την εκμάθηση της γλώσσας 

• δημιουργήσουν δικά τους ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα, αφού σχεδιάσουν το 

θεωρητικό τους πλαίσιο 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2461
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα εξετάζεται η διαδικασία κατασκευής και ανάδυσης γνώσης (knowledge construction / 

knowledge generation) σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα σε σχέση (α) με τη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται στη διδασκαλία / μάθηση και (β) σε σχέση με τον παιδαγωγικό προσανατολισμό 

συγκεκριμένων παιδαγωγικών εφαρμογών. 

Συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τη σχέση γλωσσικής ετερότητας και μάθησης, από 

τη μία πλευρά, και τη σχέση μάθησης με χρήση νέων τεχνολογιών και παιδαγωγικού 

προσανατολισμού, από την άλλη πλευρά. 

Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό αλλά και πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι διαλέξεις 

συνδυάζονται με εφαρμογές κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες: 

1. Αξιολογούν λογισμικά και εφαρμογές στο διαδίκτυο, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που 

συνδυάζουν θεωρίες εκμάθησης γλωσσών, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τεχνολογικά μέσα κ 

2. Δημιουργούν ένα δικό τους μαθησιακό περιβάλλον για τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, 

συνδυάζοντας τις θεωρίες που αναπτύσσονται στα πλαίσια των μαθημάτων.   

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το 50% του μαθήματος παραδίδεται πρόσωπο με πρόσωπο 

ενώ το 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 

Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

80 

Συμμετοχή σε online 
δραστηριότητες δημόσιου 
διαλόγου 

30 

Εκπόνηση ενδιάμεσων 
σύντομων εργασιών 

30 

Συγγραφή τελικής 
εργασίας αξιολόγησης ή 
μελέτη προετοιμασίας για 
τελική γραπτή/προφορική 
εξέταση 

65 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εργαστηριακές Ασκήσεις κατά την διάρκεια του εξαμήνου.  

Κάθε φοιτητής αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να 

ολοκληρώσει ατομικά ή σε μικρή ομάδα ένα ηλεκτρονικό 

μαθησιακό περιβάλλον για τη διδασκαλία/εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας.  

Η αξιολόγηση θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων 

για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος.  

Προϋπόθεση για την απόδοση των διδακτικών μονάδων 

είναι (α) η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ή εργασιών 

στο περιβάλλον εργασίας του μαθήματος στο Moodle και 

(β) την ολοκλήρωση και παρουσίαση του ηλεκτρονικού 

μαθησιακού περιβάλλοντος 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

• Σκούρτου, Ε. και Κούρτη-Καζούλλη, Β. (2016).  Διδασκαλία και Διδασκαλία Δεύτερης 

Γλώσσας.  Ελληνικά Κάλλιπος – Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. 

https://repository.kallipos.gr/cloud-reader-lite/index.html?epub=exports/6344/unzipped 

• Vlachos, K. and Kourtis-Kazoullis, V. (Feb. 2014).  The Evolution of Computer Assisted 

Language Learning (CALL) and Current Research in New Media [Special Issue].  Research 

Papers in Language Teaching.  5(1). 

β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 

• Blake R. (2008). Brave New Digital Classroom: Technology and Foreign Language Learning. 

Washington DC: Georgetown University Press. 

• Cummins, J., Brown, K. and Sayers, D. (2007). Literacy, Technology and Diversity: Teaching for 

Success in Changing Times. New York: Pearson, Allyn and Bacon. 

• Halliday, M. A. K. (1978). Language as social semiotic: The social interpretation of language and 

meaning. London: Arnold. 

• Kourtis-Kazoullis, V., Spantidakis, Giannis and Chatzidaki, A. (2014). An Electronic Learning 

Environment for Greek-Language Intercultural Education in the Diaspora. INTED 2014 

Proceedings: 8th International Technology Education and Development Conference (σελ. 

1847-1854). (Valencia, Spain, 10-12 March, 2014). ISBN: 978-84-616-8412-0 / ISSN: 2340-1079 

• Kourtis-Kazoullis, V., & Skourtou, E. (2007). The Internet and English Language Learning – 

Opening up Spaces for Constructivist and Transformative Pedagogy through Sister-Class 

Networks. In J. Cummins and C. Davison (Eds), International Handbook of English Language 

Teaching (pp. 763-776). New York: Springer International Handbooks of Education. 

• Κούρτη-Καζούλλη, Β., & Cummins, J. (2005). Ενίσχυση των γλωσσικών ικανοτήτων και 

ταυτοτήτων των μαθητών μέσω των νέων τεχνολογιών. Στο Μ. Παπαρούση και Ρ. Τσοκαλίδου 

(Επιμ.), Θέματα Ταυτότητας στην Ελληνική Διασπορά: Γλώσσα και Λογοτεχνία (σσ. 93-114). 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 

• Kress, G. (2000): Design and Transformation – New Theories of Meaning, στο: COPE, B. & 

kalantzis, M. (eds): Multiliteracies – Literacy, Learning and the Design of Social Futures, London 

& New York: Routledge 

• Skourtou, E., Kourtis-Kazoullis, V. and Cummins, J. (2006). Designing Virtual Learning 

Environments for Academic Language Development. In J. Weiss, J. Nolan, J., Hunsinger, and P. 

Trifonas (επιμ.), International Handbook of Virtual Learning Environments (σελ. 441-468). 

Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2 Volumes. 

• Spantidakis, G. & Kourtis-Kazoullis, V. (2014).  Τhe Design and Creation of an Electronic 

Language Learning Environment for Greek as a Foreign/Second Language, Proceedings of the 

EDULEARN14: 6th Annual International Conference on Education and New Learning 

Technologies (pp. 2899-2908), Barcelona (Spain), 7-9 July, 2014 [ISBN 978-84-617-0557-3] 

• Vygotsky, L. S. (1998): Ο Νους στην Κοινωνία: η Ανάπτυξη των Ανωτέρων Ψυχολογικών 

Διαδικασιών, επμλ.: Στ. Βοσνιάδου, μτφρ.: Α. Μπίμπου & Στ. Βοσνιάδου, Αθήνα: Gutenberg 

• WalquI, A. (2007): Scaffolding: Instruction for English Language Learners: a Conceptual 

Framework, στο: Garcia, O. & Baker, C. (eds): Bilingual Education – An Introductory Reader, 

Clevedon: Multilingual Matters 

• Wells, G. (2000): Dialogic Inquiry in Education – Building on the Legacy of Vygotsky στο: C.D. Lee 

and P. Smagorinsky (Eds.), (2000): Vygotskian Perspectives on Literacy Research, New York: 

Cambridge University Press 

http://library.iated.org/publications/INTED2014
http://library.iated.org/publications/INTED2014
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- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Language Learning and Technology  http://llt.msu.edu/ 

• European Association for Computer Assisted Language 

Learning http://www.eurocall-languages.org/ 

 

 
  

http://llt.msu.edu/
http://www.eurocall-languages.org/
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ΕΒ05 Οι λαογραφικές σπουδές στη σύγχρονη εποχή - μορφές 
λαϊκού πολιτισμού στον κόσμο της τεχνολογίας 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ05 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι λαογραφικές σπουδές στη σύγχρονη εποχή - μορφές λαϊκού 
πολιτισμού στον κόσμο της τεχνολογίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2462  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στην επιστήμη του λαϊκού πολιτισμού 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σε επίπεδο γνώσεων,  

• γνωριμία με τις βασικές θεματικές περιοχές που αποτελούν αντικείμενο έρευνας της 

επιστήμης της λαογραφίας 

• εξοικείωση με τους τρόπους με τους οποίους ο λαϊκός πολιτισμός συλλέγεται και 

αναλύεται 

• γνωριμία με τις σύγχρονες μεθόδους καταγραφής και αρχειοθέτησης του λαϊκού 

πολιτισμού με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών 

• ανάδειξη των νέων μορφών λαϊκού πολιτισμού που δημιουργούνται και κυκλοφορούν 

μέσα από τα σύγχρονα ΜΜΕ και, κυρίως, το διαδίκτυο. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία 

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2462
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2. Φολκλορισμός 

3. e-Folklore 

4. Λαογραφία & διαδίκτυο 

5. Το πέρασμα της λαογραφίας στην ψηφιακή εποχή: συλλογές 

6. Αρχές έρευνας και αρχειοθέτησης 

7. Ψηφιοποίηση ποιοτικών δεδομένων 

8. Βάσεις δεδομένων λαϊκής αφήγησης 

9. Πολιτιστικοί φορείς στο διαδίκτυο 

10. Λαϊκή λογοτεχνία στο διαδίκτυο 

11. Παραμύθι και κινηματογράφος 

12. Σύνοψη 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 50% πρόσωπο με πρόσωπο και 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

Στη διδασκαλία 

Στην εργαστηριακή εκπαίδευση 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

95 

Εκπόνηση εργασίας 110 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Προφορική Εξέταση 

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 

Εργαστηριακή εργασία 

Δημόσια παρουσίαση 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Bausinger Hermann, Ο λαϊκός πολιτισμός στον κόσμο της τεχνολογίας, μετάφραση Μαριάνθη 

Καπλάνογλου – Αρετή Κοντογιώργη, επιμέλεια Μαριάνθη Καπλάνογλου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2008 

• Μερακλής Μ. Γ., Ελληνική Λαογραφία, εκδ. Ινστιτούτο του βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 

2011 

• Γκασούκα Μαρία, Φουλίδη Ξανθίππη, Σύγχρονοι ορίζοντες των λαογραφικών σπουδών, εκδ. Ι. 

Σιδέρης, Αθήνα 2012 

• Dundes Alan, Folklore. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies, Routledge London and 

New York, 2005 

• Κατσαδώρος, Γ., «H επιστήμη της λαογραφίας στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή. Η ηλεκτρονική 

προφορικότητα», Κόκκινος Γ. & Μοσκοφόγλου-Χιονίδου Μ. (επιμ.), Επιστήμες της εκπαίδευσης. 

Από την ασθενή ταξινόμηση της Παιδαγωγικής στη διεπιστημονικότητα και στον επιστημονικό 

υβριδισμό (σσ. 99-122), εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 2013 

• Krawczyk-Wasilewska Violetta, “e-Folklore in the Age of Globalization”, Fabula 47 (2006) 

• Μιχαήλ, Γ., «Homo Interneticus ή Λαογραφία και Διαδίκτυο», Λαογραφία 41 (2009), σσ. 

291-305 
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• Ong Walter J., Προφορικότητα και Εγγραμματοσύνη, μετάφραση Κώστας Χατζηγεωργίου, 

επιμέλεια Θεόδωρος Παραδέλλης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Λαογραφία, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία 
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ΕΒ06 Διδασκαλία Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Διδασκαλία Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

  7,5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2463  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με το μάθημα αυτό προσφέρονται ευκαιρίες και κονστρουκτιβιστικές προκλήσεις ώστε οι 

φοιτητές/τριες μέσα από ομοδοσυνεργατικές και ατομικές διαδικασίες  να:  

(α) γνωρίσουν τους σύγχρονους προσανατολισμούς της Διδακτικής των Μαθηματικών και της 

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, καθώς και τις μεταξύ τους συνέργειες,  

(β) αναλύουν την έννοια του εγγραμματισμού στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες,  

(γ) αναφέρουν και αναλύουν τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας για τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευμένων σχετικά με έννοιες των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και περιγράφουν 

τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά αυτών των αντιλήψεων,  

(δ)  αναγνωρίζουν και αναλύουν τις βασικές αρχές των θεωριών μάθησης, των στυλ μάθησης και 

αναλύουν τη σημασία και τα βασικά χαρακτηριστικά της διερευνητικής μάθησης Μαθηματικών και 

Φυσικών Επιστημών,  

(ε)  αναγνωρίσουν και αναλύουν τις βασικές αρχές διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων των 

Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών,   

(στ) συζητούν και αναλύουν ζητήματα που αφορούν  το ρόλο των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες,  

(ζ) αξιολογούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, 

(η) αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες με χρήση των 

νέων τεχνολογιών, και  

(θ) αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες  STEAM. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=2463
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:  

(α) οι σύγχρονοι προσανατολισμοί της Διδακτικής των Μαθηματικών και της Διδακτικής των 

Φυσικών Επιστημών,  

(β) εγγραμματισμός στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες,  

(γ) η πρακτικο-βιωματική γνώση των εκπαιδευομένων για έννοιες των Μαθηματικών και των 

Φυσικών Επιστημών,  

(δ) διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες,  

(ε) διερευνητική μάθηση Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,   

(στ) νέες τεχνολογίες και διδασκαλία στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες,  

(ζ) αξιολόγηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. 

(η) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες με χρήση των 

νέων τεχνολογιών,  

(θ) βασικές αρχές της εκπαίδευσης STEAM. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 50% πρόσωπο κατά πρόσωπο και 50% εξ αποστάσεως 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία. 

Εργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση ΤΠΕ για τη 

διδασκαλία των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 18 

Εργαστηριακές ασκήσεις 2 

Ώρες μη καθοδηγούμενης 
μελέτης 

205 

Σύνολο Μαθήματος  225 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γραπτή ερευνητική εργασία. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• D’Angelo, C., Rutstein, D., Harris, C., Bernard, R., Borokhovski, E., Haertel, G. (2013). Simulations 

for STEM learning: Systematic review and meta-analysis (Executive Summary). Menlo Park, CA: 

SRI International.  

• Duschl, R. A., Schweingruber, H. A., & Shouse, A. W. (2007). Taking science to school: Learning 

and teaching science in grades K-8. Washington, DC: National Academies Press 

• Hennessy, S., Wishart, J., Whitelock, D., Deaney, R., Brawn, R., la Velle, L., McFarlane, A., Ruthven, 

K. & Winterbottom, M. (2007). Pedagogical approaches for technology-integrated science 

teaching. Computers and Education, 48 (1), 137-152. 

• Κασιμάτη Κ, Κουσουρή Σ. (2017) Η σύνδεση των Μαθηματικών με τη STEM (Science, Technology, 

Engineering & Mathematics) Εκπαίδευση. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου της  ΕΜΕ Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας. Λευκάδα. Νοέμβριος 2017 

• National Research Council. (2012). A framework for K-12 science education: Practices, 

crosscutting concepts, and core ideas. Committee on Conceptual Framework for the New K-12 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.  
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Science Education Standards. Board on Science Education. Division of Behavioral and Social 

Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press. 

• Newbill, P.L. & Cennamo, K. S. (2008). Improving women’s and girls’ attitudes toward science 

with instructional strategies. Journal of Women and Minorities in Science Education, 14(1), 49-65.  

• Newton, L. and Rogers, L. (2003). Thinking frameworks for planning ICT in science lessons. School 

Science Review, 84, 309, 113-120. 

• NGSS Lead States. (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States. Washington, 

DC: The National Academies Press. 

• Ψυχάρης, Σ. (2016). Απόψεις για την εισαγωγή του STEM στην εκπαίδευση και η κοινωνική 

διάσταση του STEM. Ανακτήθηκε από 

https://www.esos.gr/arthra/47380/apopseis-gia-tin-eisagogi-toy-STEM-stin-ekpaideysi-kai-i-koin

oniki-diastasi-toy-STEM 

• Michael K. Daugherty, Vinson Carter Lindsey Swagerty (2014) Elementary STEM Education: The 

Future forTechnology and Engineering Education? Journal of STEM Teacher Education 

• Volume 49. Issue 1 Spring Article 7, March 2014 

• Eeva Anttila Peter Webster Brad Haseman (2015) Collaborative Creativity in STEAM: Narratives of 

Art Education Students’ Experiences in Transdisciplinary Spaces, International Journal of 

Education & the Arts , Volume 16 Number 15 October 12, 2015  

• http://www.ijea.org/ ISSN: 1529-8094  

• Cory A. Bennett, Wendy Ruchti (2014) Bridging STEM With Mathematical Practices (2014)  

• Journal of STEM Teacher Education, Volume 49, Issue 1 Spring Article 5 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• International Journal of Science Education 

• Science Education 

• Journal of Research in Science Teaching 

• Research in Science Education 

• Journal of Science Education and Technology 

• Science & Education 

• The Electronic Journal of Science Education 

• Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 

• International Journal of Environmental & Science Education 

• International Journal of Math and Science Education 

• Studies in Science Education 

• http://www.enedim.gr/index.php/el/ , www.nctm.com,      www.hms.gr 

• http://www.enedim.gr/index.php/el/ 

• www.nctm.com 

• www.hms.gr 

 
 
  

https://www.esos.gr/arthra/47380/apopseis-gia-tin-eisagogi-toy-STEM-stin-ekpaideysi-kai-i-koinoniki-diastasi-toy-STEM
https://www.esos.gr/arthra/47380/apopseis-gia-tin-eisagogi-toy-STEM-stin-ekpaideysi-kai-i-koinoniki-diastasi-toy-STEM
http://www.enedim.gr/index.php/el/
http://www.nctm.com/
http://www.hms.gr/
http://www.enedim.gr/index.php/el/
http://www.nctm.com/
http://www.hms.gr/
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020-2021 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 
εξετάσεων Σεπτεμβρίου 

Από 31.08.2020 έως και 
02.10.2020 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Από 05.10.2020 έως και 
15.01.2021 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 
εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 

Από 18.01.2021 έως και 
12.02.2021 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Από 15.02.2021 έως και 
28.05.2021 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 
εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 

Από 31.05.2021 έως και 
25.06.2021 

 

  



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

2020-21 

 

88  

 

Διοίκηση και Προσωπικό του Π.Μ.Σ. 

Όργανα Π.Μ.Σ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4485/2017, αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε επίπεδο Τμήματος είναι: 

Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία 
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος,  
τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του 
Τμήματος και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερους των δέκα (10). Αν, με βάση το παραπάνω 
ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη 
μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό 
(0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος 
των προπτυχιακών και ένας (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, 
όπου υπάρχουν. 
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια 
θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική 
ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Τμήματος. 
Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία, με 
δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και 
καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος. 
Η Γ.Σ. ορίζει τα μέλη των Σ.Ε., γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ., δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών 
ή διδακτόρων, ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να 
απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
νόμου. 

Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. 

Ορίζεται από τη Γ.Σ. με διετή θητεία, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία 
φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του 
προγράμματος. 

Διευθυντής Π.Μ.Σ. 
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος από τις δύο ανώτερες 

βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του ίδιου ή συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ορίζεται από τη Γ.Σ. με διετή θητεία 

και δυνατότητα ανανέωσης. Ο Διευθυντής προεδρεύει της Σ.Ε. και εισηγείται στα αρμόδια 

όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του 

προγράμματος. 

 Γραμματεία 

Οι ΜΦ του Π.Μ.Σ. εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος και τη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. 
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▪ Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Αναπληρώτρια προϊσταμένη Γραμματείας Ζουμπά Χρυσούλα 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος, κτίριο «7ης Μαρτίου» (ισόγειο) 

Τηλ. 2241099210, φαξ 2241099209, e-mail: PTDE_Gramm@aegean.gr 

▪ Γραμματεία Π.Μ.Σ. 
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος, κτίριο «Κλεόβουλος» (1ος όροφος) 
Τηλ. 2241099274, φαξ 2241099275, e-mail: Rhodes_pms_nt@aegean.gr 

 Διδάσκοντες Π.Μ.Σ. 

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν κυρίως μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης αλλά και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εν γένει ή από άλλα Πανεπιστήμια της 

Ελλάδας. Ωστόσο, το Π.Μ.Σ. έχει καθιερώσει την προσφορά διαλέξεων στους φοιτητές του 

από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους,  οι  οποίοι  διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις 

ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και υποστηρίζουν τα μαθήματα. 

▪ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΠΑΕΣ, Εκπαιδευτική Έρευνα και 

Αξιολόγηση 

Τηλέφωνο: 22410 99136, Ε-mail: nandread@aegean.gr  

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Α22 (1ος όροφος) 

▪ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Μαθηματικά – Διδακτική Μαθηματικών και 

Επιμόρφωση 

Τηλέφωνο: 22410 99225, Email: eavger@rhodes.aegean.gr  

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.8 (2ος όροφος) 

▪ ΔΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Σχολική Παιδαγωγική: Εκπαιδευτικός 

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργο 

Τηλέφωνο: 22410 99223, Email: darra@aegean.gr 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.29 (2ος όροφος) 

▪ ΚΑΖΟΥΛΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Διγλωσσία και Μάθηση σε Ηλεκτρονικά 

Περιβάλλοντα 

Τηλέφωνο: 22410 99233, Email: kazoullis@rhodes.aegean.gr  

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.7 (2ος όροφος) 

▪ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Κοινωνιολογία της Θρησκείας 

Τηλέφωνο: 22410 99228, Email: pkaramouzis@rhodes.aegean.gr 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.9 (2ος όροφος) 

▪ ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Λαογραφία 

Τηλέφωνο: 22410 99231, Email: katsadoros@rhodes.aegean.gr 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.7 (2ος όροφος) 

▪ ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Εκπαιδευτική Πολιτική και Ιστορία της 

Εκπαίδευσης 

Τηλέφωνο: 22410 99221, Email: kimourtzis@rhodes.aegean.gr 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.14 (2ος όροφος)  

▪ ΚΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Επίκ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Θεατρική Αγωγή στην Α’/θμια Εκπαίδευση 

mailto:kazoullis@rhodes.aegean.gr
mailto:katsadoros@rhodes.aegean.gr
mailto:kimourtzis@rhodes.aegean.gr
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▪ Τηλέφωνο: 22410 99232, Email: mkladaki@rhodes.aegean.gr, 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "Κλεόβουλος", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: δίπλα στο 

Αμφιθέατρο 1ου (1ος όροφος) 
 

▪ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Ιστορία και η Διδακτική της 

Τηλέφωνο: 22410 99294-99226, 

Email: kokkinos@rhodes.aegean.gr,  Url: http://giorgoskokkinos.blogspot.gr/ 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.14 (2ος όροφος) 

▪ ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Περιβαλλοντική Αγωγή 

Τηλέφωνο: 22410 99227, Email: liarakou@rhodes.aegean.gr 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.9 (2ος όροφος) 

▪ ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ, Οργάνωση και Διδασκαλία Ηλεκτρονικών 

Περιβαλλόντων για την Στήριξη της Πρακτικής Άσκησης 

Τηλέφωνο: 22410 99284, Email: apkostas@aegean.gr 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο “Κλεόβουλος”, ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: δίπλα στο 

Αμφιθέατρο 1ου (1ος όροφος) 

▪ ΜΟΣΚΟΦΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Μαθηματική Εκπαίδευση 

και Διδακτική Μαθηματικών 

Τηλέφωνο: 22410 99239, Email: mchionidou@rhodes.aegean.gr 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.15 (2ος όροφος) 

▪ ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Διδακτική των Φυσικών 

Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Τηλέφωνο: 22410 99230, 

Email: skoumios@rhodes.aegean.gr, Url: http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/labs/lab-fe

/index.htm 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.27 (2ος όροφος) 

▪ ΣΚΟΥΡΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Γλωσσική και Πολιτισμική Πολυμορφία στο 

Σχολείο 

Τηλέφωνο: 22410 99223, 

Email: skourtou@rhodes.aegean.gr, Url: http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/personel/s

kourtou.asp 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.10 (2ος όροφος) 

▪ ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Παιδαγωγική με έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων 

Τηλέφωνο: 22410 99224, Email: lsofos@rhodes.aegean.gr, Url: http://www.lsofos.com 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο “Κλεόβουλος”, ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: δίπλα στο 

Αμφιθέατρο 1ου (1ος όροφος) 

▪ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Ειδική Αγωγή 

Τηλέφωνο: 22410 99234, Email: tsimpidaki@rhodes.aegean.gr 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο “7ης Μαρτίου”, ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.29 (2ος όροφος) 

mailto:kokkinos@rhodes.aegean.gr
http://giorgoskokkinos.blogspot.gr/
mailto:liarakou@rhodes.aegean.gr
mailto:apkostas@aegean.gr
mailto:mchionidou@rhodes.aegean.gr
mailto:skoumios@rhodes.aegean.gr
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/labs/lab-fe/index.htm
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/labs/lab-fe/index.htm
mailto:skourtou@rhodes.aegean.gr
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/personel/skourtou.asp
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/personel/skourtou.asp
mailto:lsofos@rhodes.aegean.gr
http://www.lsofos.com/
mailto:tsimpidaki@rhodes.aegean.gr
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▪ ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Επίκουρος καθηγητής ΠΤΔΕ, Πληροφορική και Εφαρμογές 

Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση 

Τηλέφωνο: 22410 99238, Email: fokides@rhodes.aegean.gr 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: Β.13 (2ος όροφος) 

▪ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Νεοελληνική Λογοτεχνία – 

Νεοελληνική λογοτεχνία της Κύπρου 

Τηλέφωνο: 22410 99237, 6974381544, Email: xristod@rhodes.aegean.gr & 

louizachrist28@gmail.com 

Δνση: Δημοκρατίας 1, Κτίριο "7ης Μαρτίου", ΡΟΔΟΣ 85132, Γραφείο: A.10 (1ος όροφος) 

 

  

mailto:fokides@rhodes.aegean.gr
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Συνεχίζοντας τις σπουδές στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου 

Διδακτορική Διατριβή 

Η εκπόνηση και η προκήρυξη του σχετικού αντικειμένου διδακτορικής διατριβής και 
αντίστοιχα οι διαδικασίες επιλογής και καθορισμού των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων των υποψηφίων διδακτόρων καθορίζονται και οριοθετούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του Ν. 2083/1992. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Π.Τ.Δ.Ε. θεωρούνται 
μεταπτυχιακοί φοιτητές με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
σύμφωνα με το νόμο από την ιδιότητα αυτή. 

Διαδικασία Επιλογής Υποψήφιων 

• Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει: 
o Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά – βλ. σχετική παράγραφο του Ν. 2083/1992 
o Συνοπτικό περίγραμμα-περιγραφή της προς εκπόνηση διατριβής 

• Εν συνεχεία, ο υποψήφιος θα κληθεί σε συνέντευξη με την Επιτροπή Επιλογής 

• Μετά από συνεκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, η Επιτροπή εισηγείται την 
πρόταση της στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

• Η Συνέλευση αξιολογεί και επιλέγει τελικά τις υποψηφιότητες για την εκπόνηση 
διατριβής 

• Ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π., ένα από τα οποία 
ορίζεται επιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή 
καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος. 

Εκπόνηση & Υποστήριξη 

• Η χρονική διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη από την ημερομηνία 
έγκρισης της εκπόνησης της διατριβής 

• Όπως ορίζει ο νόμος, ο υποψήφιος θα υποβάλλει στο τέλος κάθε χρόνου έκθεση 
προόδου στη Συνέλευση του Τμήματος, μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Αν ο 
υποψήφιος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, η Συνέλευση 
μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της διαδικασίας για την υπό εκπόνηση διατριβή, 
κατόπιν και της σχετικής έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

• Η Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου του 
υποψηφίου μπορεί να αποφανθεί αν οι ερευνητικοί στόχοι της διατριβής έχουν 
ολοκληρωθεί. 

• Η περαιτέρω διαδικασία και η τελική κρίση της διατριβής γίνεται από Εξεταστική 
Επιτροπή. Για την έγκριση της διατριβής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της 
πλειοψηφίας των μελών της. 

• Η αναγόρευση του υποψήφιου σε διδάκτορα, γίνεται από την Συνέλευση του 
Τμήματος, με βάση το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. 
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Στοιχεία επικοινωνίας 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών  

Δημοκρατίας 1, Κτίριο «Κλεόβουλος» 

Ρόδος, 85132 

Τηλ.: +30 22410 99274  

FAX: +30 22410 99275 

Email : rhodes_pms_nt@aegean.gr  

Url: http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu  

fb: https://www.facebook.com/pms.edutech 

 


